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ΜΕΡΟΣ Α΄ Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη 

αςφαλιςτικού – ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ 

Κεθάιαην Α’ - Αξρέο θαη όξγαλα ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αζθάιεηαο 

Άξζξν 1 Θεκειηώδεηο αξρέο ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο 

1. Οη θνηλσληθέο παξνρέο ηεο Πνιηηείαο ρνξεγνχληαη ζην πιαίζην Δληαίνπ 

πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο 

δηαβίσζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, κε φξνπο ηζφηεηαο, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, 

αλαδηαλνκήο θαη αιιειεγγχεο ησλ γελεψλ. Σν Δληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο 

Αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο γηα ηηο παξνρέο πγείαο, ην 

Δζληθφ χζηεκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηηο πξνλνηαθέο παξνρέο θαη ην Δζληθφ 

χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο παξνρέο, φπσο ξπζκίδεηαη απφ 

ην λφκν απηφ. 

2. Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε, ε πγεία θαη ε θνηλσληθή πξφλνηα απνηεινχλ δηθαίσκα 

φισλ ησλ Διιήλσλ Πνιηηψλ θαη φζσλ δηακέλνπλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

Σν Κξάηνο έρεη ππνρξέσζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ Δληαίνπ 

πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο θαη γηα ηελ απνλνκή ησλ ζρεηηθψλ παξνρψλ ζε 

φινπο φζνη πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 

3. Σν Δζληθφ χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ιεηηνπξγεί κε εληαίνπο θαλφλεο γηα 

φινπο ρσξίο δηάθξηζε.      
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Άξζξν 2 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 

1. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, κε ηελ επηθχιαμε 

εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, ε θχξηα ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο 

θαη ζαλάηνπ ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα δχν ηκεκάησλ, ηεο εζληθήο ζχληαμεο ηνπ 

άξζξνπ 7 θαη ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. 

2. Ζ Δζληθή χληαμε δελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, αιιά 

απεπζείαο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

3. Σν αληαπνδνηηθφ κέξνο ηεο ζχληαμεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ απνδνρψλ επί ησλ 

νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο θαη ηνπ πνζνζηνχ αλαπιήξσζεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 8 ηνπ παξφληνο. Σν άζξνηζκα ηεο εζληθήο θαη ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο 

απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο, φζν ην δπλαηφ 

εγγχηεξν πξνο εθείλν πνπ είρε ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ 

βίνπ. 

4. Σν πνζφ ηεο θαηά ηα αλσηέξσ θαλνληζζείζαο ζχληαμεο θαηαβάιιεηαη αλά κήλα.  

5. Σν θξάηνο έρεη πιήξε εγγπεηηθή ππνρξέσζε γηα ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ 

παξνρψλ. Δηδηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηαξγνχληαη.  

 

Άξζξν 3 Δζληθό πκβνύιην Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο 

1. πζηήλεηαη Δζληθφ πκβνχιην Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο (Δ.Τ.ΚΑ.) σο 

ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε ράξαμε ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ, ζην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο. Όξγαλα ηνπ 

Δ.Τ.ΚΑ. είλαη ν Πξφεδξνο, ε Οινκέιεηα θαη ην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην. 

2. Ζ Οινκέιεηα ηνπ Δ.Τ.ΚΑ έρεη σο απνζηνιή: 

α. Σε δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ηε δεκφζηα 

ελεκέξσζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην πεδίν απηφ έξεπλαο 
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β. Σελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν δηαηεξψληαο παξάιιεια κφληκε 

ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη παξεκθεξή φξγαλα άιισλ 

ρσξψλ 

γ. Σελ ππνβνιή ζπζηάζεσλ, πξνηάζεσλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη εθζέζεσλ γηα ηε 

ιήςε λνκνζεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή άιισλ κέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο.  

3. πγθξνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

κέιε: 

α. Σνλ Πξφεδξν ηνπ Δ.Τ.ΚΑ., ν νπνίνο είλαη κέινο Γηδαθηηθνχ -Δξεπλεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) Παλεπηζηεκίνπ ή νκφηηκνο θαζεγεηήο, ή πξνζσπηθφηεηα 

εγλσζκέλνπ θχξνπο κε ηδηαίηεξε εκπεηξία ζε ζέκαηα θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

νξίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο θαηά ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο Δπηηξνπήο 

β. Σν Γεληθφ Γξακκαηέα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

γ. ηέζζεξηο (4) εθπξνζψπνπο, έλαο αλά Τπνπξγείν, ήηνη έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έλαο 

(1) εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ Τπνπξγνχ 

δ. Σν Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

ε. Σν Γηνηθεηή ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α.) κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ 

ζη. Σν Γηνηθεηή ηνπ ΟΓΑ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

δ. Σνλ Πξφεδξν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ 

ε. Σνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΟΠΤΤ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

ζ. Έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ θνξέα επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο πνπ 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 
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η. Σνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, κε αλαπιεξσηή ηνπ ην Βνεζφ πλήγνξν κε 

αξκνδηφηεηα ηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

ηα. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο ΓΔΔ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

ηβ. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο ΑΓΔΓΤ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

ηγ. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ ΔΒ θαη ηνπ ΔΣΔ, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ θνηλνχ απφ 

ηηο δχν νξγαλψζεηο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

ηδ. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο ΓΔΒΔΔ θαη ηεο ΔΔΔ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ θνηλνχ 

απφ ηηο δχν νξγαλψζεηο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

ηε. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Αλψηαηε 

Γεληθή πλνκνζπνλδία πληαμηνχρσλ Διιάδνο (ΑΓΔΔ), ηελ Οκνζπνλδία 

πληαμηνχρσλ ΗΚΑ, ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία πληαμηνχρσλ ΟΑΔΔ (ΠΟ 

ΟΑΔΔ) θαη ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πνιηηηθψλ πληαμηνχρσλ (ΠΟΠ), εθ 

πεξηηξνπήο αλά ζεηεία, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

ηζη. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

(ΔΑκεΑ), κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

ηδ. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο ΚΔΓΔ θαη ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδαο πνπ 

ππνδεηθλχεηαη απφ θνηλνχ απφ ηηο δχν νξγαλψζεηο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

ηε. Γχν (2) εηδηθνχο επηζηήκνλεο επί ζεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξνζηαζίαο 

πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ηζ. Έλαλ (1) εηδηθφ επηζηήκνλα επί ζεκάησλ πγείαο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

θ. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΣΔΔ), ηεο Οινκέιεηαο 

ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ, ηνπ Παλειιελίνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ θαη ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ππνδεηθλχεηαη απφ θνηλνχ απφ ηηο νξγαλψζεηο απηέο, κε 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

4. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία νη αξκφδηνη θνξείο ησλ πεξηπηψζεσλ ηα’ έσο θ’ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ππνδείμνπλ εληφο δχν κελψλ απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε 

ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο, Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
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Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ε Οινκέιεηα ηνπ Δ.Τ.ΚΑ. 

ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηνπο.  

5. α. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Τ.ΚΑ. απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ θαη 

ηα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ ηε΄ θαη ηζ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη 

ζπγθξνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο. 

β. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο ηεο αλαηίζεληαη απφ ηελ 

Οινκέιεηα θαη, παξάιιεια, ιεηηνπξγεί σο παξαηεξεηήξην ηεο εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, εηζεγνχκελε πξνο ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ επί 

ζεκάησλ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, νξγαλσηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ θνξέσλ ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο. 

6. α. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Δ.Τ.ΚΑ. είλαη ηξηεηήο θαη δχλαηαη λα παξαηείλεηαη 

κεηά ηε ιήμε ηεο απηνδηθαίσο, φρη φκσο πέξα απφ έλα εμάκελν. ε πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο κέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ην λέν κέινο νξίδεηαη γηα 

ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ. 

β. Με ηελ απφθαζε ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο Οινκέιεηαο νξίδεηαη σο Αληηπξφεδξνο έλα 

απφ ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ησλ πεξηπηψζεσλ ηε’ ή ηζ’, κε ζθνπφ ηελ 

αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ φηαλ απηφο θσιχεηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ ζηελ 

Οινκέιεηα ή ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

γ. Υξέε γξακκαηέα ηεο Οινκέιεηαο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο αζθεί 

ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ν νπνίνο νξίδεηαη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ απφθαζε 

ζπγθξφηεζεο. 

7. Ο Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ ζπληάζζεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 

Οινκέιεηαο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή 

νξίδεη εηζεγεηέο, δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη θξνληίδεη γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

8. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Τγείαο θαη Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ 

κειψλ ηεο Οινκέιεηαο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο αλά ζπλεδξίαζε. 
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Κεθάιαην Β’ πληάμεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζηξαηησηηθώλ 

Άξζξν 4 Τπαγσγή ζηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ησλ ππαιιήισλ – 

ιεηηνπξγώλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζώο θαη ησλ ζηξαηησηηθώλ 

1.α. Οη ππαγφκελνη ζην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ Γεκνζίνπ, 

ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ Γεκνζίνπ, ηαθηηθνί θαη 

κεηαθιεηνί ππάιιεινη ηεο Βνπιήο, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκίδαο, νη 

ηεξείο θαη νη ππάιιεινη ησλ εθθιεζηαζηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

θαζψο θαη ηα ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη γηα 

θχξηα ζχληαμε ζην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ), ν νπνίνο ζπζηήλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη νη ζπληάμεηο ηνπο θαλνλίδνληαη θαη θαηαβάιινληαη κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ παξφληνο θαη ηηο ινηπέο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 

β. Γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ζεκειίσζεο ζχληαμεο εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο θαζψο θαη γηα ηα 

φξηα ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, εμαθνινπζνχλ λα 

έρνπλ εθαξκνγή νη νηθείεο δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 

φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

2. α. Σν Γεκφζην εμαθνινπζεί έσο 31.12.2016 λα ππνινγίδεη θαη λα εηζπξάηηεη ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 

λα θαηαβάιιεη ηηο ήδε θαλνληζζείζεο ζπληάμεηο θαζψο θαη εθείλεο πνπ ζα 

θαλνληζζνχλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή.  

β. Οη ζπληάμεηο φζσλ απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1α ππνβάιινπλ αίηεζε 

ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ έσο 31.12.2016 

θαλνλίδνληαη απφ ην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

γ. Οη θαηαβαιιφκελεο απφ ην Γεκφζην, θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΔΦΚΑ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπληάμεηο φζσλ απφ ηα 

αλσηέξσ πξφζσπα έρνπλ θαηαζηεί ζπληαμηνχρνη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, 

κεηαθέξνληαη ζηνλ ΔΦΚΑ θαη θαηαβάιινληαη απφ απηφλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη 

ησλ δηαηάμεσλ πεξί αλσηάηνπ νξίνπ ζχληαμεο.  
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3.  Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ έρνπλ εθαξκνγή: 

- γηα φζνπο απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 

1897/1990 (120 Α) θαη 1977/1991 (185 Α) 

- γηα φζνπο δηθαηνχληαη πνιεκηθή ζχληαμε ή ζχληαμε αλαπήξνπ νπιίηε εηξεληθήο 

πεξηφδνπ ή ζχληαμε Δζληθήο Αληίζηαζεο Ο.Γ.Α. ή αλαζθάιηζηνπ Αγσληζηή Δζληθήο 

Αληίζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 168/2007 (209 Α), ηνπ π.δ. 169/2007 

(210 Α) θαη ησλ άξζξσλ 22 θαη 27 ηνπ λ. 1813/1988 (243
 
Α)  

- γηα ηνπο ινγνηέρλεο – θαιιηηέρλεο πνπ δηθαηνχληαη ζχληαμε απφ ην Γεκφζην, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3075/2002 (297 Α)  

- γηα ηνπο βνπιεπηέο θαη ηα αηξεηά φξγαλα ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκίδαο πνπ 

δηθαηνχληαη ζχληαμε απφ ην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 91/1943 (129 

Α), ηνπ λ.δ. 99/1974 (295 Α) θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2703/1999 (72 Α) 

- γηα φζνπο ιακβάλνπλ πξνζσπηθή ζχληαμε θαζψο θαη 

- γηα φζνπο δηθαηνχληαη ζχληαμε αλαπεξίαο, ε νπνία πξνήιζε εμαηηίαο ηεο ππεξεζίαο 

θαη έλεθα ηαχηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 169/2007 ζε ζπλδπαζκφ θαη κε 

απηέο ηνπ π.δ. 168/2007. 

Σα αλσηέξσ πξφζσπα εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζην αζθαιηζηηθφ – 

ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη ζπληάμεηο ηνπο θαλνλίδνληαη θαη 

θαηαβάιινληαη απφ ην Γεκφζην.  

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζα νξηζζεί θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

 

Άξζξν 5 Δληαίνη θαλόλεο αζθάιηζεο – παξνρώλ ππαιιήισλ Γεκνζίνπ 

1. Απφ 1.1.2017 ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ εηζθνξάο ζχληαμεο ζηνλ ΔΦΚΑ 

αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε νξίδεηαη ζε 20% επί ησλ ζπληάμηκσλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ ησλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 α ηνπ άξζξνπ 4, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά, 

κε εμαίξεζε ηηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα έθηαθηεο παξνρέο ιφγσ γάκνπ, γελλήζεσο 

ηέθλσλ, ζαλάηνπ θαη βαξηάο αλαπεξίαο θαη θαηαλέκεηαη θαηά 6,67% ζε βάξνο ηνπ 
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αζθαιηζκέλνπ θαη θαηά 13,33% ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξ. γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

2. α. Σν αλψηαην φξην αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεληαίαο 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, ζπλίζηαηαη ζην 

δεθαπιάζην ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ εθάζηνηε πξνβιεπφκελν θαηψηαην 

βαζηθφ κηζζφ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ.  

β. Σν αλψηαην φξην ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, εθαξκφδεηαη θαη επί πνιιαπιήο 

κηζζσηήο απαζρφιεζεο ή έκκηζζεο εληνιήο γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη εηζθνξά, 

φζνλ αθνξά ζηελ εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ. 

γ. Σπρφλ πςειφηεξα ή ρακειφηεξα ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1 πνζνζηά 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θιάδνπ ζχληαμεο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε, πνπ 

πξνβιέπνληαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο 

ηζφπνζα θαη ζηαδηαθά απφ 1.1.2017 θαη εθεμήο, νχησο ψζηε απφ 1.1.2020 λα 

δηακνξθσζνχλ ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα πξφζσπα πνπ 

ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3660/2008 (78 Α). 

3. Οη εηζθνξέο δειψλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηελ Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λνκνζεζία ηνπ ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ. 

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδνληαη νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο 

γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, νη πξνζαξκνγέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Άξζξν 6 Δηδηθέο-Μεηαβαηηθέο ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ  

1. α. Οη ζπληάμεηο φζσλ απφ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1 α ηνπ άξζξνπ 4 απνρσξνχλ απφ 

ηελ Τπεξεζία ηνπο ππνβάιινληαο ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο, κέρξη 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ φπσο απηέο ίζρπαλ θαηά ηελ 

31.12.2014, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13.  
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β. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα φζα απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα δελ 

πιεξνχλ, θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηηο 

πξνυπνζέζεηο άκεζεο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμήο ηνπο. Σα πξφζσπα απηά ππάγνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

γ. Οη ζπληάμεηο φζσλ απφ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1 α ηνπ άξζξνπ 4 απνρσξνχλ απφ ηελ 

Τπεξεζία ηνπο, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο εμεηάδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ. Όζνη απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα έρνπλ απνρσξήζεη 

ή ζα απνρσξήζνπλ εληφο ηνπ έηνπο 2016, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 

αθαζάξηζην πνζφ ηεο θαλνληδφκελεο ζχληαμεο ππνιείπεηαη θαηά πνζνζηφ άλσ ηνπ 

20%, ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ ζα ειάκβαλαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ φπσο απηέο ίζρπαλ θαηά ηελ 31.12.2014, 

ην ήκηζπ ηεο δηαθνξάο απηήο θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν σο πξνζσπηθή δηαθνξά, 

κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13, ελψ γηα φζνπο ζα 

απνρσξήζνπλ εληφο ηνπ έηνπο 2017 ή εληφο ηνπ έηνπο 2018, ε θαηά ηα αλσηέξσ 

πξνζσπηθή δηαθνξά, αλέξρεηαη ζην έλα ηξίην (1/3) ηεο δηαθνξάο θαη ζην έλα ηέηαξην 

(1/4) απηήο, αληίζηνηρα. 

δ. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. α 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ π.δ. 169/2007. Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή γηα 

ηα πξφζσπα ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 θαη ηεο πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6. 

ε. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

επηδφκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (ΔΚΑ) ζηνπο ήδε 

ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη ζε φζνπο ζα θαηαζηνχλ ζπληαμηνχρνη απφ 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

2. πληαμηνχρνη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπο ζηνλ ΔΦΚΑ 

ιακβάλνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο ζπληάμεηο, απφ άιιν θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, 

δηθαηνχληαη απφ ηνλ ΔΦΚΑ ζχληαμε ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ θαηαβαιιφκελσλ 

ζπληάμεσλ. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπληάμεηο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθή αηηία, ν 

ΔΦΚΑ εμαθνινπζεί λα θαηαβάιεη απηέο ρσξηζηά.  

3. Οη ζπληάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. 
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Άξζξν 7 Δζληθή ύληαμε 

1. Ζ Δζληθή χληαμε θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΔΦΚΑ ζε φινπο, φζνη ζεκειηψλνπλ 

δηθαίσκα ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο.  

2. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο, ε Δζληθή χληαμε 

θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο εθφζνλ δηακέλνπλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ Διιάδα 

γηα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) έηε, κεηαμχ ηνπ 15νπ έηνπο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο 

θαηά ην νπνίν ζπκπιεξψλνπλ ην πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο 

ζχληαμεο. Ζ κφληκε δηακνλή, γηα ηνπο πνιίηεο ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζε 

απηνχο. Σν πνζφ ηεο κεηψλεηαη γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ιφγσ γήξαηνο θαηά 1/40 γηα 

θάζε ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ ζαξάληα (40) εηψλ δηακνλήο ζηελ Διιάδα, κεηαμχ 

ηνπ 15νπ έηνπο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξψλνπλ ην πξνβιεπφκελν 

φξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ κείσζε δελ εθαξκφδεηαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηεηάξηνπ 

εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 1 ησλ άξζξσλ 1 θαη 26 ηνπ π.δ. 

169/2007 (Α’ 210), θαζψο θαη γηα φζα απφ ηα πξφζσπα απηά ζπληαμηνδνηνχληαη κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2084/1992 (Α΄165).  

3. Σν πνζφ ηεο εζληθήο ζχληαμεο κεηψλεηαη αλαινγηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ζεκειίσζεο 

δηθαηψκαηνο ζε κεησκέλε ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

Ζ κείσζε ηεο εζληθήο ζχληαμεο πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ 

ιακβάλνπλ κεησκέλε ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο, αλέξρεηαη ζε 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ 

ππνιείπεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο.  

4. ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ ιακβάλνπλ κεησκέλε ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% έσο θαη 79,99% ρνξεγείηαη ην 75% ηεο εζληθήο 

ζχληαμεο, θαη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 50% έσο θαη 66,99% ρνξεγείηαη ην 50% 

απηήο. ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1α πνπ ιακβάλνπλ κεησκέλε ζχληαμε 

ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο έσο 49,99% ρνξεγείηαη ην 40% ηεο εζληθήο 

ζχληαμεο. Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ ρνξεγείηαη ην 

πιήξεο πνζφ ηεο εζληθήο ζχληαμεο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα 

φζνπο ζπληαμηνδνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηεηάξηνπ εδαθίνπ ηεο 

πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 1 ησλ άξζξσλ 1 θαη 26 ηνπ π.δ. 169/2007 (Α’ 210), 
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θαζψο θαη γηα φζα απφ ηα πξφζσπα απηά ζπληαμηνδνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 2084/1992 (Α΄165).  

5. ε πεξίπησζε ζψξεπζεο ζπληάμεσλ ρνξεγείηαη κία εζληθή ζχληαμε. ηελ 

πεξίπησζε ζπληαμηνχρνπ ή δηθαηνχρνπ κηαο πιήξνπο ζε πνζφ θαη κηαο κεησκέλεο 

θχξηαο ζχληαμεο, ην πνζφ ηεο ρνξεγνχκελεο εζληθήο ζχληαμεο είλαη πιήξεο. ε 

πεξίπησζε ζπληαμηνχρνπ ή δηθαηνχρνπ δχν κεησκέλσλ θχξησλ ζπληάμεσλ, 

θαηαβάιιεηαη ην πνζνζηφ ηεο εζληθήο ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θαζεκία απ’ 

απηέο, εθφζνλ ην άζξνηζκά ηνπο είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε ην πιήξεο πνζφ ηεο εζληθήο 

ζχληαμεο. 

6. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ ε εζληθή ζχληαμε νξίδεηαη ζε ηξηαθφζηα 

νγδφληα ηέζζεξα (384) Δπξψ κεληαίσο εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 20 

έηε αζθάιηζεο. Σν πνζφ ηεο εζληθήο ζχληαμεο βαίλεη κεηνχκελν θαηά 2% γηα θάζε 

έηνο αζθάιηζεο πνπ ππνιείπεηαη ησλ 20 εηψλ κέρξη ηα 15 έηε αζθάιηζεο, πνπ 

απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο. Ζ εζληθή ζχληαμε αλαπξνζαξκφδεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 8 Αληαπνδνηηθή ζύληαμε 

1. Οη αζθαιηζκέλνη θχξηαο αζθάιηζεο, νη νπνίνη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο 

ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, δηθαηνχληαη 

αληαπνδνηηθφ κέξνο ζχληαμεο, πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο, ην 

ρξφλν αζθάιηζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο, θαη ηα θαη’ έηνο 

πνζνζηά αλαπιήξσζεο φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο παξ. 4 ζχκθσλα κε ηηο 

ξπζκίζεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. 

2. α. Χο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο 

ζχληαμεο θχξηαο αζθάιηζεο ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε ν κέζνο φξνο κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνπ βίνπ. Ο κέζνο φξνο απηφο ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ δηα ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ αζθάιηζήο ηνπ. Χο 

ζχλνιν κεληαίσλ απνδνρψλ, πνπ έιαβε ν αζθαιηζκέλνο λνείηαη ην άζξνηζκα ησλ 

κεληαίσλ απνδνρψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηζθνξέο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνπ βίνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ δψξσλ ενξηψλ θαη ηνπ επηδφκαηνο αδείαο 
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πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθαλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη απνδνρέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, 

πξνζαπμαπλφκελεο θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, ε νπνία θαη ππνινγίδεηαη απφ 

ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. ηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηεηάξηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α` ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ησλ άξζξσλ 1 θαη 26 ηνπ π.δ. 169/2007, θαζψο θαη γηα φζα απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζε απηέο πξφζσπα ζπληαμηνδνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2084/1992, σο ζπληάμηκεο απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ ζα ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ 

αλαπιήξσζεο ησλ 35 εηψλ ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζήο ηνπ.  

β. γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη πιαζκαηηθά, θαηφπηλ θαηαβνιήο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ πνζνχ εμαγνξάο, σο ζπληάμηκεο απνδνρέο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ ζα 

απνηεινχζε ηνλ αζθαιηζηέν κεληαίν κηζζφ-εηζφδεκα αλ εθιακβαλφηαλ σο κεληαία 

εηζθνξά ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ εμαγνξά έθαζηνπ κήλα αζθάιηζεο.  

3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ηεο ζχληαμεο ησλ πξνζψπσλ ησλ 

παξ. 1β
 
θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6, ηα νπνία απνρσξνχλ απφ ηελ Τπεξεζία  εληφο ηνπ έηνπο 

2016, σο ζπληάμηκεο απνδνρέο ιακβάλνληαη ππφςε ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο θαηά ηηο 

εηδηθφηεξεο ινηπέο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ πξνθχπηεη απφ ην 

αζθαιηζηηθφ έηνο 2002 θαη έσο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο 

ηνπ ππαιιήινπ – ιεηηνπξγνχ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ ζηξαηησηηθνχ. Δθεμήο εηεζίσο ε 

πεξίνδνο απηή αλαθνξάο απμάλεηαη θαηά έλα έηνο.  

4. Σν ηειηθφ πνζφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ηεο ζχληαμεο ππνινγίδεηαη γηα ην 

ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο, κε βάζε ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ πξνζαξηάηαη ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. Σν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο εληφο 

εθάζηεο θιίκαθαο εηψλ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ηξίηε ζηήιε 

ηνπ πίλαθα.  

 Δηδηθφηεξα, ηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο γηα θάζε επηκέξνπο πεξίνδν αζθάιηζεο 

απνηππψλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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        ΚΛΗΜΑΚΔ ΔΣΧΝ ΑΦΑΛΗΖ 

ΠΟΟΣΟ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ 

ΑΠΟ ΔΧ 

0 15 0,77% 

15,01 18 0,84% 

18,01 21 0,90% 

21,01 24 0,96% 

24,01 27 1,03% 

27,01 30 1,21% 

30,01 33 1,42% 

33,01 36 1,59% 

36,01 39 1,80% 

39,01 42 θαη πεξηζζφηεξα 2,00% 

 

5. Πξφζσπα ηα νπνία είλαη ζπληαμηνχρνη ησλ εληαζζνκέλσλ ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ, 

ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπο ζηνλ ΔΦΚΑ, 

εθφζνλ νη ζπληάμεηο ηνπο είλαη ηεο απηήο αηηίαο, δηθαηνχληαη απφ ηνλ ΔΦΚΑ ζχληαμε 

ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ απφ ηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ 

ΔΦΚΑ θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπληάμεηο 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο αηηίεο, ν ΔΦΚΑ εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεη απηέο 

ρσξηζηά. 

6. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 169/2007 (210 Α΄), θαζψο θαη θάζε 

άιιε δηάηαμε πνπ παξαπέκπεη ζε απηέο δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα πξφζσπα ηεο πεξ. β 

ηεο παξ. 1 θαη ηεο πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6.  
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Άξζξν 9 Πξνζσξηλή ζύληαμε 

1. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ.ε΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57Α ηνπ π.δ. 169/2007, 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

« ε. Οη αλσηέξσ απνδνρέο δελ θαηαβάιινληαη : 

- ζε πεξίπησζε απφιπζεο γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα ή ππεξεζηαθή αλεπάξθεηα ησλ 

κφληκσλ ππαιιήισλ ή ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, ηζφβησλ ή κε 

- ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ ππαιιήινπ πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηα έηε 

αζθάιηζεο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κψδηθα απηνχ 

- ζε πεξίπησζε πνπ ε ζχληαμε δελ είλαη άκεζα θαηαβιεηέα ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο  

- ζε πεξίπησζε απφιπζεο ιφγσ αληθαλφηεηαο ή ζαλάηνπ ζηελ ππεξεζία ή ζαλάηνπ 

ηνπ ππαιιήινπ πνπ έρεη απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία θαη βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή 

θαηαβνιήο ηεο ζχληαμήο ηνπ, ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ζχληαμε θαηαβάιιεηαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. 

- ζε πεξίπησζε πνπ ιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα θαη άιιε ζχληαμε γηα ηελ ίδηα αηηία απφ 

νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. 

- ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη απαξαίηεηε 

ε πξνεγνχκελε αλαγλψξηζε ρξφλσλ αζθάιηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ιφγνο 

ζεσξείηαη φηη εθιείπεη εθφζνλ, κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, εθδνζεί ε απφθαζε αλαγλψξηζεο ρξφλνπ αζθάιηζεο, αθφκα θαη αλ 

ε εμαγνξά ηνπ ρξφλνπ απηνχ γίλεη ηκεκαηηθά κε παξαθξάηεζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ 

απφ ηελ δηθαηνχκελε ζχληαμε». 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57
 
Α ηνπ π.δ. 169/2007, φπσο ηξνπνπνηεκέλεο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ, εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή 

γηα ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4, πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ Τπεξεζία απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ άξζξνπ 5 θαη κεηά. 
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Άξζξν 10 Οηθνγελεηαθή παξνρή – επηδόκαηα ηέθλσλ-πξνζαύμεζε ζύληαμεο 

1. Δπηδφκαηα ηέθλσλ, γηα φζνπο ζπληαμηνδνηεζνχλ ζην εμήο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ, θαηαβάιινληαη βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ Πξψηνπ, 

παξάγξαθνο ΗΑ, ππνπαξάγξαθνο ΗΑ2 ηνπ λφκνπ 4093/2012 θαη ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

λφκνπ 4141/2013. Κάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε θαηαξγείηαη.  

2. Γηα ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 6, ε νηθνγελεηαθή παξνρή εμαθνινπζεί λα 

ζπγθαηαβάιιεηαη κε ηε ζχληαμε, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, φπσο απηέο 

ίζρπαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

 

Άξζξν 11 ύληαμε αλαπεξίαο 

1. Μέρξη ηελ ζέζε ζε ηζρχ λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο κε αληηθείκελν ηε ζέζπηζε λέσλ, 

εληαίσλ θαλφλσλ γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ην Γεκφζην θαη νη ινηπνί 

εληαζζφκελνη ζηνλ ΔΦΚΑ θνξείο, θιάδνη, ηνκείο θαη ινγαξηαζκνί, εμαθνινπζνχλ λα 

εμεηάδνπλ ηηο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο 

απνλνκήο ζχληαμεο θαζψο θαη λα θαηαβάιινπλ ην επίδνκα απνιχηνπ αλαπεξίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ δηαηάμεηο ηεο 

ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη ηηο γεληθέο θαη θαηαζηαηηθέο 

δηαηάμεηο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ. Οη λένη θαλφλεο πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή 

έσο ηελ 31.12.2016. 

2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπζηήλεηαη Δπηηξνπή κε αληηθείκελν ηελ 

επαλεμέηαζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ θαη ηε ζέζπηζε λέσλ, εληαίσλ θαλφλσλ γηα 

φιεο ηηο ζπληάμεηο αλαπεξίαο. ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θαη έλαο 

(1) εθπξφζσπνο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ). 

Άξζξν 12 ύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ 

1. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπληαμηνχρνπ ή αζθαιηζκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ν νπνίνο έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ 

γήξαηνο ή αλαπεξίαο, δηθαηνχληαη ζχληαμε ηα παξαθάησ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ: 
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Α. Ο επηδψλ ζχδπγνο, εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 55
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ην 

ρξφλν ζαλάηνπ ηνπ ζπληαμηνχρνπ ή αζθαιηζκέλνπ. Δθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 52
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν, δηθαηνχηαη ζχληαμε γηα δηάζηεκα ηξηψλ 

(3) εηψλ, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή ζχληαμεο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 67
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. Δθφζνλ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 52
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν, δηθαηνχηαη ζχληαμε γηα δηάζηεκα ηξηψλ 

(3) εηψλ. Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί δελ εθαξκφδνληαη εθφζνλ θαη γηα φζν ρξφλν ν 

επηδψλ ζχδπγνο, θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν, έρεη ηέθλν ή ηέθλα πνπ ππάγνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1Β ηνπ παξφληνο ή είλαη αλίθαλνο γηα ηελ άζθεζε βηνπνξηζηηθνχ 

επαγγέικαηνο θαηά πνζνζηφ 67% θαη άλσ.  

Β. Σα λφκηκα ηέθλα, ηα λνκηκνπνηεζέληα, ηα αλαγλσξηζζέληα, ηα πηνζεηεζέληα θαη 

φζα εμνκνηψλνληαη κε απηά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: α) είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σν φξην απηφ παξαηείλεηαη κέρξη ηνπ 24

νπ
 

έηνπο, εθφζνλ θνηηνχλ ζε αλψηεξεο ή αλψηαηεο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ή ζε Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ή β) θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή 

ζπληαμηνχρνπ είλαη αλίθαλα γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία, εθφζνλ ε αληθαλφηεηά 

ηνπο επήιζε πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 24
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε ζχληαμε εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ 24
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο.  

Γ. Ο δηαδεπγκέλνο ζχδπγνο, εθφζνλ πιεξνί αζξνηζηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ 1Α γηα ηνλ επηδψληα ζχδπγν θαη επηπιένλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) Ο πξψελ ζχδπγνο, θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, λα θαηέβαιιε ζε απηφλ 

δηαηξνθή πνπ είρε θαζνξηζηεί είηε κε δηθαζηηθή απφθαζε είηε κε κεηαμχ ηνπο 

ζχκβαζε , 

β) Να είρε ζπκπιεξψζεη δέθα (10) έηε έγγακνπ βίνπ, κέρξη ηε ιχζε ηνπ γάκνπ κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 

γ) Σν δηαδχγην λα κελ νθείιεηαη ζε ηζρπξφ θινληζκφ ηεο εγγάκνπ ζπκβηψζεσο 

ππαηηηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο ηε ζχληαμε, 
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δ) Σν κέζν κεληαίν αηνκηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 

δηπιάζην ηνπ πνζνχ ηνπ επηδφκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Αλαζθαιίζησλ 

Τπεξειίθσλ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΟΓΑ θαη’ άξζξνλ 96 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ε) Να κελ έρεη ηειεζηεί άιινο γάκνο ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο. 

2. Ο επηδψλ ζχδπγνο δελ δηθαηνχηαη ζχληαμε αλ ν ζάλαηνο ηνπ ζπληαμηνχρνπ ή 

αζθαιηζκέλνπ ζπδχγνπ επήιζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ηέιεζε 

ηνπ γάκνπ, εθηφο αλ: 

α) Ο ζάλαηνο νθείιεηαη ζε αηχρεκα εξγαηηθφ ή αηχρεκα εθηφο εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 

31 ή αλζξσπνθηνλία, 

β) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ γελλήζεθε ή κε ην γάκν λνκηκνπνηήζεθε, 

αλαγλσξίζζεθε ή πηνζεηήζεθε ηέθλν, 

γ) Ζ ρήξα θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηειεί ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο, ε νπνία δελ 

δηεθφπε θαη γελλήζεθε δσλ ηέθλν, 

δ) πληξέρεη ε πεξίπησζε αλαζπζηάζεσο πξνυπάξμαληνο γάκνπ, αξθεί νη 

ηειεζζέληεο γάκνη, δειαδή ν αξρηθφο θαη ν εμ αλαζπζηάζεσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νπνίνπ απεβίσζε ν ζχδπγνο, λα έρνπλ δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα 

ζπλνιηθά, θαη ν εμ αλαζπζηάζεσο λα δηήξθεζε ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο. 

3. Σν δηθαίσκα ζχληαμεο, ιφγσ ζαλάηνπ, ησλ αλσηέξσ δηθαηνχρσλ θαηαξγείηαη: 

α) Με ην ζάλαην ηνπ δηθαηνχρνπ, 

β) Με ηελ ηέιεζε γάκνπ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ζχλαςε ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο, 

γ) Με ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηελ παξ. 1Β πεξίπησζε α΄ νξηδφκελσλ νξίσλ 

ειηθίαο, θαη 

δ) Απφ ηφηε πνπ, κε λεφηεξε θξίζε ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, έπαπζε ε 

θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1Α θαη 1Β πεξίπησζε β΄ αληθαλφηεηα γηα εξγαζία. 

4. Α. Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο ησλ αλσηέξσ δηθαηνχρσλ, ππνινγίδεηαη επί ηνπ πνζνχ 

ηεο ζχληαμεο πνπ ειάκβαλε ν ζαλψλ ζπληαμηνχρνο ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο ή ζα 

εδηθαηνχην ν ζαλψλ θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αλ θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ 

ηνπ θαζίζηαην αλάπεξνο θαηά πνζνζηφ 80% θαη επηκεξίδεηαη, σο εμήο: 
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α) Γηα ηνλ επηδψληα ζχδπγν πνζνζηφ 50% ηεο ζχληαμεο. Δάλ ν γάκνο έιαβε ρψξα 

κεηά ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο γήξαηνο ηνπ ζαλφληνο, πεξηνξίδεηαη απηή σο 

αθνινχζσο: 

Αλ ε δηαθνξά ειηθίαο κεηαμχ ηνπ απνβηψζαληνο θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ, αθαηξνπκέλνπ 

ηνπ δηαζηήκαηνο ηνπ γάκνπ ηνπο, είλαη κεγαιχηεξε απφ δέθα έηε, ε ζχληαμε ηνπ 

επηδψληνο ζπδχγνπ, πθίζηαηαη, γηα θάζε πιήξεο έηνο δηαθνξάο, κείσζε πνπ 

θαζνξίδεηαη ζε: 

1% γηα ηα έηε απφ ην 10ν θαη ην 20φ έηνο. 

2% γηα ηα έηε απφ ην 21ν έσο ην 25ν έηνο. 

3% γηα ηα έηε απφ ην 26ν έσο ην 30φ έηνο. 

4% γηα ηα έηε απφ ην 31ν έσο ην 35ν έηνο. 

5% γηα ηα έηε απφ ην 36ν θαη άλσ. 

β) Γηα ηνλ δηαδεπγκέλν, εθφζνλ ν γάκνο είρε δηαξθέζεη δέθα (10) έηε έσο ηε ιχζε 

ηνπ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ην πνζφ ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη ν ρήξνο 

επηδψλ ζχδπγνο επηκεξίδεηαη θαηά 75% ζην ρήξν θαη 25% ζηνλ δηαδεπγκέλν. Γηα 

θάζε έηνο εγγάκνπ βίνπ πέξαλ ηνπ δεθάηνπ (10νπ) θαη κέρξη ην ηξηαθνζηφ πέκπην 

(35ν) έηνο δηάξθεηαο ηνπ γάκνπ, ην πνζνζηφ ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη ν ρήξνο 

κεηψλεηαη θαηά 1% ζην ρήξν θαη απμάλεηαη αληίζηνηρα θαηά 1% ζηνλ δηαδεπγκέλν. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί έγγακνπ βίνπ, πνπ δηήξθεζε πιένλ ησλ ηξηάληα πέληε (35) εηψλ 

έσο ηε ιχζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ, ην πνζφ ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη ν ρήξνο 

επηκεξίδεηαη θαηά 50% ζην ρήξν θαη 50% ζηνλ δηαδεπγκέλν. Δάλ ν ζαλψλ δελ 

θαηαιείπεη ρήξν, ν δηαδεπγκέλνο δηθαηνχηαη ην απηφ πνζνζηφ ηνπ δηαδεπγκέλνπ, θαηά 

ηα σο άλσ, ηεο ζχληαμεο πνπ ζα εδηθαηνχην ν ρήξνο. ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ 

ελφο δηθαηνχρσλ δηαδεπγκέλσλ ην αλαινγνχλ γηα ηνλ/ηελ δηαδεπγκέλν/ε θαηά ηα σο 

άλσ πνζνζηά πνζφ ζχληαμεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο επηκεξίδεηαη εμίζνπ κεηαμχ 

απηψλ. 

γ) Γηα θάζε παηδί πνζνζηφ 25% ηεο ζχληαμεο. Αλ πξφθεηηαη γηα παηδί νξθαλφ θαη απφ 

ηνπο δχν γνλείο, ην παξαπάλσ πνζνζηφ δηπιαζηάδεηαη, εθηφο αλ ην νξθαλφ παηδί 

δηθαηνχηαη ζχληαμε θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, νπφηε ην πνζνζηφ ηεο δηθαηνχκελεο 

ζχληαμεο δελ δηπιαζηάδεηαη.  
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Β. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ επηδψληνο ζπδχγνπ θαη ησλ 

ηέθλσλ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχληαμεο ηνπ 

ζαλφληνο. ε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ ησλ δηθαηνχρσλ ππεξβαίλεη 

ην πνζφ ηεο ζχληαμεο ηνπ ζαλφληνο πεξηνξίδεηαη ηζφπνζα ην πνζνζηφ ησλ ηέθλσλ. 

Γ. Δάλ ν ζαλψλ θαηαιείπεη ηέθλα θαη ε ζχληαμε θαηαβάιιεηαη ζηνλ επηδψληα ζχδπγν 

κεησκέλε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο, ην πνζφ ηεο 

ζχληαμεο πνπ πεξηθφπηεηαη επηκεξίδεηαη ζηα ηέθλα. ε πεξίπησζε πνπ εθιείςνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε πνζνζηνχ ζχληαμεο ζαλάηνπ ζηα ηέθλα, ην πνζφ ηεο 

ζχληαμεο πνπ πεξηθφπηεηαη δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ επηδψληα ζχδπγν.  

5. α) ηνλ επηδψληα ζχδπγν θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε ε ζχληαμε γηα κία ηξηεηία απφ 

ηελ πξψηε ηνπ επνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ κήλα.  

β) Μεηά ηελ πάξνδν ηεο ηξηεηίαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν επηδψλ εξγάδεηαη ή 

απηναπαζρνιείηαη ή ιακβάλεη ζχληαμε απφ νπνηαδήπνηε πεγή, ε ζχληαμε 

πεξηνξίδεηαη ζην 50% ηεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ, έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 67νπ 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ απηνχ ν επηδψλ ζχδπγνο 

ιακβάλεη ην 50% ηεο ζχληαμεο πνπ ειάκβαλε ν ζαλψλ ζπληαμηνχρνο ιφγσ γήξαηνο ή 

αλαπεξίαο ή ζα εδηθαηνχην ν ζαλψλ θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. 

γ) Δάλ ν επηδψλ ησλ ζπδχγσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ, είλαη αλάπεξνο 

ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, ιακβάλεη νιφθιεξε ηε ζχληαμε, 

γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε αλαπεξία ηνπ, αλεμαξηήησο άιισλ 

πξνυπνζέζεσλ. 

6. Δθφζνλ, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ πξψηε θαηαβνιή 

ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ, ν άλεξγνο επηδψλ ή δηαδεπγκέλνο ζχδπγνο πξνζιεθζεί σο 

κηζζσηφο ή πξνρσξήζεη ζε έλαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο 

απηναπαζρνινχκελνο, νη αζθαιηζηηθέο ηνπ εηζθνξέο θαηαβάιινληαη απφ ην Γεκφζην 

γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εμεηδηθεχνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

7. Κάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην αλσηέξσ ζέκα θαηαξγείηαη. 

Καηαβαιιφκελεο ζπληάμεηο πνπ εθδφζεθαλ βάζεη ξπζκίζεσλ πνπ θαηαξγνχληαη ζην 
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εμήο, δηαηεξνχληαη σο έρνπλ, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

8. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζάλαηνο 

επέξρεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν 13 Αλώηαην όξην θαηαβνιήο ζύληαμεο 

1. Μέρξη 31.12.2018, ην πνζφ θάζε αηνκηθήο κεληαίαο ζχληαμεο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

είραλ ήδε θαηαζηεί ζπληαμηνχρνη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην εμαπιάζην ηνπ πιήξνπο πνζνχ ηεο εζληθήο ζχληαμεο ηνπ άξζξνπ 7. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αλψηαηνπ απηνχ νξίνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ην 

θαηαβαιιφκελν πνζφ ζπλππνινγηδφκελεο ηεο εηζθνξάο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ππέξ ΔΟΠΤΤ θαη ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 

λ.3863/2010 (115
 
Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη ησλ παξαγξάθσλ 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 44 

ηνπ λ.3986/2011 (152 Α΄), φπσο ηζρχεη.. Απφ ηελ 1.1.2019 θαηαβάιιεηαη ην ηπρφλ 

ππεξβάιινλ πνζφ πνπ πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ην αλψηαην απηφ φξην θαη ην λέν χςνο 

ησλ ζπληάμεσλ φπσο ζα πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηελ θαηά ην άξζξν 14 

αλαπξνζαξκνγή ηνπο.  

2. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ην άζξνηζκα ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ησλ ζπληάμεσλ ησλ 

παξαπάλσ πξνζψπσλ, πνπ δηθαηνχηαη θάζε ζπληαμηνχρνο απφ νπνηαδήπνηε αηηία απφ 

ην Γεκφζην, ΝΠΓΓ, ή νηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο ή επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην νθηαπιάζην ηεο Δζληθήο χληαμεο ηνπ 

άξζξνπ 7. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηπρφλ θαηαβαιιφκελα επηδφκαηα αλαπεξίαο.  

Άξζξν 14 Αλαπξνζαξκνγή ζπληάμεσλ-πξνζηαζία θαηαβαιιόκελσλ ζπληάμεσλ 

1. α. ε εθαξκνγή ησλ εληαίσλ θαλφλσλ ηνπ ΔΦΚΑ θαη ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ 

άξζξνπ 1, νη θαηαβαιιφκελεο θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ θχξηεο ζπληάμεηο 

αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7, 8 θαη 12, βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ησλ 

επνκέλσλ παξαγξάθσλ.  

β. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ησλ θαηαβαιιφκελσλ, έσο ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ζπληάμεσλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπληάμηκνο κηζζφο επί ηνπ νπνίνπ 

θαλνλίζηεθε ε ήδε ρνξεγεζείζα ζχληαμε, φπσο απηφο είρε δηακνξθσζεί πξηλ ηελ 
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έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε βάζε ηνπο θαλφλεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, πνπ ίζρπαλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο. 

2.α. Μέρξη ηελ 31.12.2018, νη ζπληάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπλερίδνπλ 

λα θαηαβάιινληαη ζην χςνο πνπ είραλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ 31.12.2014 ζχκθσλα 

κε ηηο ηφηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, παξαθξαηνπκέλεο ηεο εηζθνξάο ππέξ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην α. 1 παξ. 30 ηνπ Νφκνπ 

4334/2015, φπσο ηζρχεη. 

β. Απφ ηελ 1.1.2019, εθφζνλ ην θαηαβαιιφκελν πνζφ ησλ ζπληάμεσλ απηψλ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο βάζεη ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην επηπιένλ πνζφ εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη 

ζηνλ δηθαηνχρν σο πξνζσπηθή δηαθνξά, ζπκςεθηδφκελν θαη’ έηνο θαη κέρξη ηελ 

πιήξε εμάιεηςή ηνπ, κε ηελ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ φπσο απηή 

πξνθχπηεη ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Δάλ ην 

θαηαβαιιφκελν πνζφ ησλ ζπληάμεσλ είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε απηφ 

πξνζαπμάλεηαη θαηά ην έλα πέκπην ηεο δηαθνξάο ζηαδηαθά θαη ηζφπνζα εληφο πέληε 

εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία απνηππψλνληαη απφ ηελ 1.1.2018 γηα θάζε αζθαιηζκέλν ζην 

νηθείν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

3. α). Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ εθδίδεηαη κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ 

λφκνπ, απμάλεηαη απφ ηελ 1.1.2017 θαη’ έηνο κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ζηε βάζε ζπληειεζηή πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά 50% απφ ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη 

θαηά 50% απφ ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή.  

β). Οη δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο νπνίεο 

πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ή αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ, πνπ θαηαβάιινληαη απφ 

απηφ, θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ νξηδφκελν ζην πξνεγνχκελν εδάθην ή κε βάζε 

ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο, θαηαξγνχληαη. 
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4. Απφ ηελ 1.1.2017 θαη αλά ηξηεηία, ε Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή εθπνλεί 

ππνρξεσηηθά αλαινγηζηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο επηθπξψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε αληηθείκελν ηε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο εζληθήο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο. Με εηδηθφ λφκν 

αλαθαζνξίδνληαη νη ζπληάμεηο κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ γηα 

ηελ εζληθή, ηελ αλαινγηθή θαη ηελ επηθνπξηθή ζχληαμε, πξνβαιιφκελν έσο ην έηνο 

2060, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πεξηζψξην αχμεζεο ησλ 2,5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ 

ηνπ ΑΔΠ, κε έηνο αλαθνξάο ην 2009. 

 

Άξζξν 15 Υξόλνο αζθάιηζεο 

1. Υξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ είλαη: 

α. Ο ρξφλνο πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο, ήηνη ν ρξφλνο αζθαιηζηέαο απαζρφιεζεο ή 

ηδηφηεηαο ζηνλ ΔΦΚΑ ή ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ ΔΦΚΑ θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο 

θαη ινγαξηαζκνχο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο. 

β. Ο ινγηδφκελνο ζην δηπιάζην ρξφλνο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ησλ πνιηηηθψλ 

ππαιιήισλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ θαζψο θαη νη αλαγλσξηδφκελνη πιαζκαηηθνί ρξφλνη 

αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ 

Γεκνζίνπ, φπσο απηέο ίζρπαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. Όπνπ γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ πιαζκαηηθψλ απηψλ ρξφλσλ αζθάιηζεο πξνβιέπεηαη θαηαβνιή 

εηζθνξάο, ε αλαγλψξηζε γίλεηαη κε ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ αζθαιηζκέλν γηα θάζε 

κήλα αλαγλσξηδφκελνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο ηεο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη 

εξγνδφηε, ζην πνζνζηφ πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμαγνξάο. Ζ 

σο άλσ εηζθνξά ππνινγίδεηαη επί ησλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ην κήλα 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμαγνξάο θαη, εθφζνλ έρεη δηαθνπεί ε απαζρφιεζε, επί ησλ 

απνδνρψλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα απαζρφιεζεο πξνζαπμαλφκελσλ θαηά ηελ εηήζηα 

κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο 

Αξρήο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θαηά ηα αλσηέξσ εμαγνξάο θαηαβάιιεηαη ζε ηφζεο 

κεληαίεο δφζεηο, φζνη είλαη νη κήλεο πνπ αλαγλσξίδνληαη. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα 

θαηαβιεζεί εθάπαμ, νπφηε παξέρεηαη έθπησζε 15%. 



28 
 

γ. Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ ΔΦΚΑ 

θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ 

αλαγλσξίζηεθε θαη εμαγνξάζηεθε ή ζπλερίδεηαη ε εμαγνξά ηνπ, θαζψο θαη ν ρξφλνο 

πνπ έρεη πξνζκεηξεζεί απφ πξνυπεξεζία ή άιιε αηηία. Αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κε ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ηεο εμαγνξάο, 

ζπλερίδνληαη ζηνλ ΔΦΚΑ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

ίζρπαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ.  

δ. ν ρξφλνο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο. 

2. α. Τπάιιεινη πνπ εζθαικέλα έρνπλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη παξακέλνπλ ζηελ Τπεξεζία, ζπλερίδνπλ ηελ αζθάιηζή ηνπο 

ζηνλ ΔΦΚΑ κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία.  

β. Πξφζσπα πνπ έρνπλ ππαρζεί θαιφπηζηα ζηελ αζθάιηζε ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ 

ΔΦΚΑ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ, ελψ δελ ζπλέηξεραλ νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο, ζπλερίδνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπο ζηνλ ΔΦΚΑ, εθφζνλ δηαηεξνχλ ηελ 

ηδηφηεηα ή απαζρφιεζε γηα ηελ νπνία ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ησλ εληαζζφκελσλ 

ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ. Υξφλνο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ 

θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ ΔΦΚΑ θνξείο, ηνκείο, 

θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο, ελψ δε ζπλέηξεραλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο αζθάιηζεο 

ινγίδεηαη σο ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ θαη νη ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

δελ επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε δηαγξαθήο. 

3. Κάζε δηάηαμε πνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

θαηαξγείηαη.  

 

Άξζξν 16 Γηθαηώκαηα αληηζπκβαιινκέλνπ ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο 

Με ηνπο εγγάκνπο εμνκνηψλνληαη πιήξσο νη αληηζπκβαιιφκελνη ζην ζχκθσλν 

ζπκβίσζεο σο πξνο θάζε αζθαιηζηηθφ δηθαίσκα, παξνρή ή πεξηνξηζκφ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ηεο ελ γέλεη αζθαιηζηηθήο θαη πξνλνηαθήο λνκνζεζίαο. 
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Άξζξν 17 Παξάιιειε αζθάιηζε 

1. Αζθαιηζκέλνη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, γηα ηνπο 

νπνίνπο πξνθχπηεη βάζεη γεληθψλ, εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ίζρπαλ 

έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο θνξείο ή ηνκείο αζθάιηζεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ΔΦΚΑ, 

θαηαβάιινπλ γηα θάζε αλαιεθζείζα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηηο 

πξνβιεπφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα 

λφκν. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηε δεχηεξε αλαιεθζείζα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ εθαξκφδεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ειάρηζηεο κεληαίαο 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο.  

2. Αζθαιηζκέλνη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, γηα 

ηνπο νπνίνπο πξνέθππηε, βάζεη ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ θάζε 

θνξέα απφ ηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ ΔΦΚΑ, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, ππνρξεσηηθή ππαγσγή ιφγσ ηδηφηεηαο ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο γηα 

ηελ ίδηα απαζρφιεζε, θαηαβάιινπλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 5 παξάγξαθν 1 ηνπ 

παξφληνο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  

3. Όζα απφ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, παιαηνί αζθαιηζκέλνη, γηα 

ηνπο νπνίνπο ππνινγίδνληαλ θαη θαηαβάιινληαλ εηζθνξέο ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο 

θνξείο έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινπλ 

πξναηξεηηθά, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο, δηπιέο εηζθνξέο επί ησλ απνδνρψλ 

ηνπο θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο θαη δεχηεξεο ζχληαμεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή θαηαβάιινπλ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ εηζθνξάο εξγνδφηε θαη 

εξγαδνκέλνπ.  

4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ηεο ζχληαμεο ησλ πξνζψπσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 8 θαη ε επηπιένλ παξνρή, γηα θάζε έηνο πνπ 

έρεη θαηαβιεζεί επηπιένλ εηζθνξά, ζα ππνινγίδεηαη κε εηήζην ζπληειεζηή 

αλαπιήξσζεο 0,075% γηα θάζε κία πνζνζηηαία κνλάδα (1%) επηπιένλ εηζθνξάο. Ο 

ζπληάμηκνο κηζζφο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

βάζε ππνινγηζκνχ ηεο επηπιένλ εηζθνξάο. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο.  

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 1.1.2017.  

6. Σν άξζξν 39 ηνπ Ν. 2084/1992 θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη 

δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη.  
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Άξζξν18 Πξναηξεηηθή ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζεο 

1. Σα πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ 

αζθάιηζε δηθαηνχληαη απφ ηελ1.1.2017, λα ζπλερίζνπλ πξναηξεηηθά ηελ αζθάιηζή 

ηνπο α) εάλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπιάρηζηνλ 1.500 

εκέξεο εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 300 εληφο ηεο ηειεπηαίαο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο πεληαεηίαο θαη ππνβάιινπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέζα ζε πξνζεζκία δψδεθα 

(12) κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία αζθάιηζή ηνπο ζε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, ή β) εάλ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη νπνηεδήπνηε ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηξεηο ρηιηάδεο 

(3.000) εκέξεο εξγαζίαο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα 

πξναηξεηηθή ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζεο. 

2. Ζ θαηά ηελ παξ. 1 πξναηξεηηθή αζθάιηζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα θχξηα ζχληαμε 

ή/θαη γηα αζζέλεηα ζε είδνο θαη ζε ρξήκα. 

3. Γηα ηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε θαηαβάιιεηαη κεληαία εηζθνξά θαη’ αλαινγία ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 5. Δηδηθφηεξα απφ ηνλ πξναηξεηηθά αζθαιηζκέλν 

θαηαβάιιεηαη κεληαίσο γηα ηνλ θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο θαη ινηπψλ παξνρψλ ην 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο εξγαδφκελνπ - εξγνδφηε ζην χςνο πνπ 

έρεη δηακνξθσζεί θαη ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππαγσγήο ζηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ ππνινγίδεηαη επί ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ επί 

ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν 

πξηλ απφ ηελ απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία, αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε ηελ εηήζηα 

κεηαβνιή κηζζψλ φπσο απηή ππνινγίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. Γηα 

παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη γηα παξνρέο ζε ρξήκα απφ ηνλ 

Κιάδν Παξνρψλ ηνπ ΔΦΚΑ, ν πξναηξεηηθά αζθαιηζκέλνο δεκφζηνο ππάιιεινο 

θαηαβάιιεη κεληαίσο εμ’ νινθιήξνπ ην ζχλνιν ηεο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη 

εξγνδφηε ζην χςνο πνπ εθάζηνηε έρεη δηακνξθσζεί ππνινγηδφκελε αληηζηνίρσο επί 

ησλ απνδνρψλ, φπσο πξνβιέπεηαη σο αλσηέξσ γηα ηελ θχξηα ζχληαμε. 

4. Γελ δχλαηαη λα γίλεη πξναηξεηηθή ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζεο αλ ν αζθαιηζκέλνο 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο είλαη αλάπεξνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

ζηνηρείνπ β` ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ α.λ. 1846/1951.  
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5. Ζ πξναηξεηηθή αζθάιηζε αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηνλ 

ΔΦΚΑ θαη δηελεξγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ 25 

εκεξψλ αζθάιηζεο αλά κήλα θαη ησλ 300 εκεξψλ αλά έηνο. 

6. Ζ πξναηξεηηθή αζθάιηζε δηαθφπηεηαη/ιήγεη: α) κε αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, απφ 

ηελ πξψηε ηνπ επνκέλνπ κήλα ηεο ππνβνιήο ηεο, β) κε ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ 

γήξαηνο ή επ’ αφξηζηνλ αλαπεξίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, γ) κε ηελ αλάιεςε εξγαζίαο, 

ηδηφηεηαο ή δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππνρξεψλεη ηελ ππαγσγή ζηνλ ΔΦΚΑ θαη δ) κε ην 

ζάλαην ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

Καηαβνιή εηζθνξψλ κεηά ηε δηαθνπή/ιήμε ηεο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ, δελ γελλά θαλέλα δηθαίσκα, πιελ ηεο άηνθεο επηζηξνθήο ησλ εηζθνξψλ 

γηα ηνλ θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο. 

7. Ζ εηζθνξά γηα ηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε θαηαβάιιεηαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη αλά θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ πξνζεζκηψλ. 

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο, απηή βαξχλεηαη 

κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηφθνπο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο. 

8. Απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλέρηζεο ηεο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο επέξρεηαη 

εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν έηε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απηή θαηέζηε 

απαηηεηή. 

ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ δηθαηψκαηνο, ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα ππνβάιεη εθ 

λένπ αίηεκα γηα πξναηξεηηθή αζθάιηζε κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ εηψλ. πλνιηθά ν 

αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα ππαρζεί ζε θαζεζηψο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο κέρξη 3 

θνξέο.  

9. Αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε κέρξη 31/12/2016 

ζπλερίδνπλ ηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη ε έλαξμε, ε αλαζηνιή, ε δηαθνπή/ιήμε ηεο 

πξναηξεηηθήο ζπλέρηζεο ηεο αζθάιηζεο, δεηήκαηα ππαγσγήο ζηελ πξναηξεηηθή 

αζθάιηζε ζηελ πεξίπησζε πνιιαπιήο ή παξάιιειεο απαζρφιεζεο, ν ηξφπνο 
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απφδεημεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ξχζκηζεο νθεηιψλ θαη θάζε άιιν αλαγθαίν δήηεκα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν 19 Γηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο 

1.Σα πξφζσπα, ηα νπνία αζθαιίζηεθαλ δηαδνρηθά ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ΔΦΚΑ, δηθαηνχληαη ζχληαμε 

θαηφπηλ αίηεζεο ζηνλ ΔΦΚΑ. Ζ αίηεζε απηή εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

ηνπ Φνξέα ή Σνκέα ή Κιάδνπ ζηελ νπνία ππάγνληαλ, ιφγσ ηδηφηεηαο ή 

απαζρφιεζεο, ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζχκθσλα 

κε ηε λνκνζεζία ηνπ εληαζζφκελνπ θνξέα, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ επέιεπζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, εθφζνλ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ αζθάιηζή ηνπ ηα νξηδφκελα 

ζηηο παξ. 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ. 4202/ 1961 (ΦΔΚ 175 Α’), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 1405/1983 (ΦΔΚ 180 Α’) θαη ην άξζξν 14 ηνπ 

λ. 1902/1990 (ΦΔΚ 138 Α’) θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

3863/2010 (ΦΔΚ 115 Α’) θαη έρνπλ έλα απφ ηα γεληθά φξηα ειηθίαο ηνπ αλσηέξσ 

θνξέα, ηνκέα, θιάδνπ θαη ινγαξηαζκνχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

αηηήκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο. 

Χο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ 

αξκνδηφηεηαο ινγίδεηαη ν ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο. Δηδηθά 

γηα ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ απαηηνχκελνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ αζθάιηζεο 

δχλαηαη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ν ρξφλνο αλαγλψξηζεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο γηα ηνλ 

νπνίν θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο ζηνλ ηειεπηαίν εληαζζφκελν θνξέα, ηνκέα, θιάδν θαη 

ινγαξηαζκφ. Γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ κε ρξφλν 

δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, δχλαηαη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ν ρξφλνο αλαγλψξηζεο 

ζηξαηησηηθήο ζεηείαο γηα ηνλ νπνίν θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο ζηνλ ηειεπηαίν 

εληαζζφκελν θνξέα, ηνκέα, θιάδν θαη ινγαξηαζκφ γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο. 

2. Ζ Τπεξεζία ηνπ ΔΦΚΑ, πνπ απνλέκεη θαηά ηα αλσηέξσ ηε ζχληαμε, ππνινγίδεη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην πνζφ ηεο 

ζχληαμεο κε νιφθιεξν ην ρξφλν πνπ δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζε ηνπ ίδηνπ θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ – εληαζζφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ.  
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Οη ζπκκεηέρνληεο – εληαζζφκελνη θνξείο, ηνκείο, θιάδνη θαη ινγαξηαζκνί 

ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΔΦΚΑ γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη 

δηαλπζεί ζηελ αζθάιηζή ηνπο, ηηο απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρξφλν αζθάιηζεο 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη.  

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

ηζρχεη γηα φια ηα πξφζσπα αλεμαξηήησο ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε θαη 

αλεμαξηήησο ρξφλνπ πνπ ππήρζεζαλ δηαδνρηθά γηα πξψηε θνξά ζηελ αζθάιηζε 

νπνηνπδήπνηε θνξέα, ηνκέα, θιάδνπ θαη ινγαξηαζκνχ. 

3. ηνλ αζθαιηζκέλν θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ζχληαμεο πνπ αλαινγεί ζε θάζε 

ζπκκεηέρνληα εληαζζφκελν θνξέα, ηνκέα, θιάδν θαη ινγαξηαζκφ, φηαλ ν δηαδνρηθά 

αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ 

εθάζηνηε αληίζηνηρνπ εληαζζφκελνπ θνξέα, ηνκέα, θιάδνπ θαη ινγαξηαζκνχ. 

Αλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνξέα- ηνκέα, θιάδνπ θαη ινγαξηαζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ 

παξφληνο, κε βάζε ηηο νπνίεο ε Τπεξεζία ηνπ ΔΦΚΑ απνλέκεη ηε ζχληαμε, 

πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πιήξνπο ζχληαμεο ζε φξην ειηθίαο κηθξφηεξν ή ίζν απφ ην 

εθάζηνηε φξην ειηθίαο κε ην νπνίν ζπληαμηνδνηνχληαη νη αζθαιηζκέλνη πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ Καλνληζκφ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ ηνπ ηέσο Η.Κ.Α. – 

Δ.Σ.Α.Μ., θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ αλαινγεί ζην 

ρξφλν αζθάιηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ, 

φηαλ ν αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξψζεη ην πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη 

γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ ππαγνκέλσλ ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα.  

Σα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηζρχνπλ γηα φια ηα πξφζσπα αλεμαξηήησο 

ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε θαη αλεμαξηήησο ρξφλνπ πνπ ππήρζεζαλ δηαδνρηθά 

γηα πξψηε θνξά ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα, ηνκέα, θιάδνπ θαη 

ινγαξηαζκνχ. 

4. α. Αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 4202/1961, φπσο 

ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηνλ παξφληα λφκν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

αλσηέξσ αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ππνβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΦΚΑ, εμεηάδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ.  

β. Αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
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5. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΦΚΑ θαη εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ παχεη λα ηζρχεη θάζε αληίζεηε δηάηαμε πνπ αθνξά 

ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ζηνπο θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο 

θαη ινγαξηαζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο. 

6. Γηα ηα πξφζσπα πνπ πξνζιήθζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζην Γεκφζην πξηλ ηελ 

01.01.1983 κε ρξφλν αζθάιηζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο 

θαη ινγαξηαζκνχο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ΔΦΚΑ, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α. Γηα αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 6 ηνπ λ. 1405/1983 

φπσο ηζρχνπλ.  

β. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμαθνινπζνχλ λα 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 6 ηνπ λ.1405/1983 φπσο ηζρχνπλ, κφλν 

γηα ηα πξφζσπα γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα 

θχξηα ζχληαμε ζην Γεκφζην.  

γ. Γηα ρξφλν αζθάιηζεο, γηα ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξί ζπλππνινγηζκνχ δηαδνρηθνχ 

ρξφλνπ αζθάιηζεο θαη δελ απαηηείηαη αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ, εθφζνλ 

ππνβιεζεί ε αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο αλαγλψξηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο 

πξάμεο αλαγλψξηζεο, εθφζνλ ππνβιεζεί αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο κεηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Πξάμεηο αλαγλψξηζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί πξν ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη αθνξνχλ ρξφλν γηα ηνλ νπνίν είραλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο, γηα 

πξφζσπα πνπ ππνβάινπλ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, παξακέλνπλ ηζρπξέο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ π.δ. 169/2007, φπσο ηζρχνπλ. 

7. Ο αζθαιηζκέλνο δχλαηαη λα επηιέμεη ην ζπλππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ δηαδνρηθήο 

αζθάιηζεο ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ ΔΦΚΑ θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη 

ινγαξηαζκνχο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, κεηά ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ ΔΦΚΑ, δελ 
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ζπλερίδεη λα αζθαιίδεηαη γηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ θνξέα, ηνκέα, θιάδνπ θαη ινγαξηαζκνχ πνπ δελ επηζπκεί ηελ 

πξνζκέηξεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ. Γελ είλαη δπλαηή ε πξνζκέηξεζε κφλν κέξνπο ηνπ 

ρξφλνπ πνπ δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζε ηνπ θάζε θνξέα, ηνκέα, θιάδνπ θαη 

ινγαξηαζκνχ.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη δηαλπζεί παξάιιεια ρξφλνο αζθάιηζεο ζε πεξηζζφηεξνπο 

ηνπ ελφο εληαζζφκελνπο ζηνλ ΔΦΚΑ θνξείο πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ ΔΦΚΑ, ν 

αζθαιηζκέλνο δχλαηαη λα επηιέμεη ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ επηζπκεί λα 

ζπλππνινγίζεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. Γηα ηνλ 

παξάιιειν ρξφλν αζθάιηζεο, ν νπνίνο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 πεξί παξάιιειεο αζθάιηζεο ηνπ 

παξφληνο.  

8. Γηα ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί δηαδνρηθά ζε νξγαληζκνχο επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.δ. 

4202/1961, ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.1405/1983, ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3232/2004 θαη ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3863/2010 φπσο απηέο ηζρχνπλ. Σα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη γηα ηνπο 

εληαρζέληεο θνξείο ζην ΔΣΔΑΔΠ. 

9. Γηα ηα ηακεία, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο πνπ ρνξεγνχλ εθάπαμ παξνρέο 

πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Κιάδν εθάπαμ παξνρψλ ηνπ ΔΣΔΑΔΠ ππνβάιιεηαη κία 

αίηεζε ρνξήγεζεο εθάπαμ παξνρήο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΔΣΔΑΔΠ ζηελ 

νπνία ππάγεηαη ν αζθαιηζκέλνο, πξηλ ηε δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο ή ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαηά ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ αξκφδηα 

Τπεξεζία ηνπ ΔΣΔΑΔΠ εμεηάδεη ηελ αίηεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη 

δηαλπζεί ζε φια ηα εληαζζφκελα ηακεία θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Αηηήζεηο ρνξήγεζεο εθάπαμ παξνρήο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΔΑΔΠ εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΔΣΔΑΔΠ. 

10. Δμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.δ 4202/1961, 

φπσο ηζρχνπλ πεξί επίιπζεο ακθηζβεηήζεσλ.  
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Δηδηθφηεξα ε επίιπζε ακθηζβεηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζπληάμεηο ππαιιήισλ– 

ιεηηνπξγψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη ζηξαηησηηθψλ εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  

 

Άξζξν 20 Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρσλ  

1. ηνπο ζπληαμηνχρνπο ιφγσ γήξαηνο ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη φισλ ησλ θνξέσλ, 

ηακείσλ, θιάδσλ ή ινγαξηαζκψλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ΔΦΚΑ, νη νπνίνη 

αλαιακβάλνπλ εξγαζία ή απνθηνχλ ηδηφηεηα ή δξαζηεξηφηεηα ππνρξεσηηθψο 

ππαθηέα ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ, νη αθαζάξηζηεο ζπληάμεηο θχξηεο θαη 

επηθνπξηθέο θαηαβάιινληαη κεησκέλεο ζε πνζνζηφ 60% γηα φζν ρξφλν 

απαζρνινχληαη ή δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ή ηελ δξαζηεξηφηεηα. Γηα ην δηάζηεκα απηφ 

θαηαβάιινληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηνλ απαζρνινχκελν ζπληαμηνχρν, θαηά 

ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

2. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπληαμηνχρνη ηεο παξ. 1 αλαιακβάλνπλ εξγαζία ή 

απνθηνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε θνξείο ηεο γεληθήο Κπβέξλεζεο, ε θαηαβνιή ηεο 

ζχληαμήο ή ησλ ζπληάμεψλ ηνπο, θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ αλαζηέιιεηαη γηα φζν 

ρξφλν δηαξθεί ε παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπο ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ή ε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο.  

3. Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηα πξφζσπα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

3833/2010.  

4. Ο ζπληαμηνχρνο πνπ αλαιακβάλεη εξγαζία ή απηαπαζρνιείηαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ρξφλν ηεο αζθάιηζήο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαηά ηα 

αλσηέξσ απαζρφιεζήο ηνπ ή ηεο πεξηθνπήο ή αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμήο 

ηνπ, γηα ηελ πξνζαχμεζε ηεο επηθνπξηθήο ζχληαμεο ή / θαη ηνπ αληαπνδνηηθνχ 

κέξνπο ηεο θχξηαο ζχληαμεο. 

5. Οη ζπληαμηνχρνη ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο ππνρξενχληαη πξηλ αλαιάβνπλ εξγαζία ή 

απηαπαζρνιεζνχλ λα δειψζνπλ ηνχην ζηνλ ΔΦΚΑ θαζψο θαη ζην ΔΣΔΑ ή ζην 

θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο απφ ηνλ νπνίν ζπληαμηνδνηνχληαη. Παξάιεηςε ηεο 

δήισζεο ζπλεπάγεηαη θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ ζπληαμηνχρνπ ηνπ πνζνχ πνπ 

έπξεπε λα ηνπ παξαθξαηεζεί, ζπκθψλσο κε ην παξφλ άξζξν, θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο ηνπ ή ηεο απηναπαζρφιεζήο ηνπ, πνπ επηβαξχλεηαη κε εηήζην 

επηηφθην 4,56%, ν δε ΔΦΚΑ δηθαηνχηαη λα ζπκςεθίδεη ην πνζφ κε κειινληηθέο 

ζπληάμεηο θαη κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ 1/4 ηεο ζπληάμεσο. 
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6. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ εθαξκνγή γηα φζνπο ζα αλαιάβνπλ 

εξγαζία ή ζα απηναπαζρνιεζνχλ, γεληθά, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

θαη εληεχζελ θαζψο θαη γηα ηα πξφζσπα ηεο παξ. 3. ηνπ άξζξνπ 4.  

7. Οη ηζρχνπζεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ δηαηάμεηο ηεο 

ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε ησλ 

ζπληαμηνχρσλ, γεληθά, δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ.  

 

Άξζξν 21 Αλαινγηθή Δθαξκνγή δηαηάμεσλ- Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, εμαθνινπζνχλ λα 

εθαξκφδνληαη νη ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο λφκνπ απηνχ. Δηδηθά, απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ησλ 

πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ζηνλ ΔΦΚΑ, γηα ηηο εηζθνξέο, παξνρέο θαη 

νθεηιέο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Με φκνηα απφθαζε 

επεθηείλεηαη ε δήισζε ησλ εηζθνξψλ κέζσ Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο (ΑΠΓ) 

θαη ε είζπξαμε εηζθνξψλ θαη νθεηιψλ κέζσ ΚΔΑΟ. 

 

Άξζξν 22 Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 169/2007 

1. α. ην ηέινο ηεο πεξηπη. α’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 169/2007, πξνζηίζεηαη 

εδάθην, σο εμήο:  

«Δηδηθά εάλ νη δχν ζπληάμεηο θαηαβάιινληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο, ζηνπο 

νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην Γεκφζην, αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηεο κίαο απφ 

απηέο θαηφπηλ επηινγήο ηεο ελδηαθεξνκέλεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επηαθνζίσλ 

είθνζη (720€) επξψ.» 

β. ην ηέινο ηεο πεξηπη. α’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ π.δ. 169/2007, πξνζηίζεηαη 

εδάθην, σο εμήο:  

«Δηδηθά εάλ νη δχν ζπληάμεηο θαηαβάιινληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο, ζηνπο 

νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην Γεκφζην, αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηεο κίαο απφ 

απηέο θαηφπηλ επηινγήο ηεο ελδηαθεξνκέλεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επηαθνζίσλ 

είθνζη (720€) επξψ.» 
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γ.  Απφ ηελ 1.1.2015 θαηαξγείηαη θάζε άιιε δηάηαμε αληίζεηε κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

πεξηπη. α’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ π.δ. 169/2007, 

φπσο πξνζηίζεληαη κε ην παξφλ.  

2.  α. ην ηέινο ηεο πεξηπη. η’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 169/2007, 

πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: 

«ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο, ππάγνληαη κφλν φζα απφ ηα αλαθεξφκελα ζε 

απηέο πξφζσπα έρνπλ αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξντζηακέλνπ Οξγαληθήο 

Μνλάδαο, φρη θαηά αλαπιήξσζε ή θαη’ αλάζεζε ηνπιάρηζηνλ γηα κία δηεηία, κεηά ηελ 

επηινγή ηνπο γηα ηε ζέζε απηή απφ ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε φξγαλν ή κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζηε ζέζε απηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ.4275/2014 (Α’ 149). Αλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ 

πξνβιεπφκελε δηεηία σο Πξντζηάκελνη Οξγαληθψλ Μνλάδσλ δηαθνξεηηθήο βαζκίδαο, 

θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα ζέζεο ηελ νπνία θαηείρε ν ππάιιεινο γηα πεξηζζφηεξν 

ρξφλν.» 

β. πληάμεηο πνπ έρνπλ θαλνληζζεί αληίζεηα κε φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξηπη. η’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 169/2007, 

αλαπξνζαξκφδνληαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, απφ ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε πληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ηα δε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αξρίδνπλ απφ ηελ 

πξψηε ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ.  

γ. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4151/2013 θαηαξγείηαη. 

3.  Σν πέκπην εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π.δ. 169/2007, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Ο αλσηέξσ ρξφλνο ζπνπδψλ αλαγλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο 

έρεη ζπκπιεξψζεη ρξφλν αζθάιηζεο 12 εηψλ.»   

4. α. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ 169/2007 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε 

λβ σο εμήο: 

«λβ) Ο ρξφλνο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή θπιάθηζεο πνπ εθηίζεθε έσο ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λ. 2510/1997 (Α’ 136) γηα ηα αδηθήκαηα ηεο αλππαθνήο ή ηεο αλππνηαμίαο 

ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα, ζηα νπνία ππέπεζαλ ζηξαηεχζηκνη πνπ 
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αξλήζεθαλ λα εθπιεξψζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία επηθαινχκελνη ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ή ηδενινγηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. 

 Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αλσηέξσ ρξφλνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3865/2010.» 

 β. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. λβ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ. 

169/2007, φπσο πξνζηίζεληαη κε ην παξφλ, πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηεο αλππαθνήο ή ηεο αλππνηαμίαο θαη ην 

απνθπιαθηζηήξην απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν ρξφλνο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή 

θπιάθηζεο γηα ηα ίδηα αδηθήκαηα.  

γ. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. λβ, φπσο πξνζηίζεληαη κε ην παξφλ, έρνπλ εθαξκνγή θαη: 

   -  γηα ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2084/1992 (Α 165 )  

   - γηα φζα απφ ηα αλαθεξφκελα ζε απηέο πξφζσπα είραλ απνρσξήζεη απφ ηελ 

Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο 

αίηεζεο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πξνο ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε πληάμεσλ ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Λ.Κ.), εληφο εμακήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αξρίδνπλ απφ 

ηελ πξψηε ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ έθδνζε ηεο αλαγλσξηζηηθήο πξάμεο.  

 5. ην πξψην εδάθην ηεο πεξηπη. γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 169/2007 ε 

θξάζε: «Αλ απνκαθξπλζεί απφ ηηο ηάμεηο ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ.» αληηθαζίζηαηαη κε 

ηε θξάζε: «Αλ απνκαθξπλζεί απφ ηηο ηάμεηο ρσξίο ππαηηηφηεηά ηνπ» 

Δηδηθά γηα φζα απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ Τπεξεζία 

έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, νη δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. γ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 169/2007 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε 

ζηελ πεξίπησζε απηή ε ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

6. α. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ π.δ. 169/2007 (Α’ 210) 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«2. Ζ ζπκπιήξσζε εμακήλσλ πηεηηθήο ελέξγεηαο ή ελέξγεηαο αιεμηπησηηζηή ή 

ππνβξπρίνπ θαηαζηξνθέα θαζψο θαη ε ζπκπιήξσζε θαηαδπηηθψλ εμακήλσλ, 

βεβαηψλεηαη, θαηά πεξίπησζε, κε δηαηαγέο ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ 

Δζληθήο Άκπλαο ή ηνπ Αξρεγνχ ηνπ νηθείνπ ψκαηνο γηα φζα απφ ηα πξφζσπα ηεο 
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πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππεξεηνχλ ζην Ληκεληθφ ή ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα ή 

ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.» 

β. πληάμεηο πνπ έρνπλ θαλνληζζεί αληίζεηα κε φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ π.δ. 169/2007, φπσο αληηθαζίζηαληαη κε ην παξφλ, 

αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε πληάμεσλ ηνπ Γ.Λ.Κ. , ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο, 

ηα δε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αξρίδνπλ απφ ηελ πξψηε ηνπ επφκελνπ ηεο 

δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ κήλα.  

7. Ζ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ π.δ. 169/2007, φπσο αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3660/2008 (78 Α), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«14. Ζ ζχληαμε φζσλ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Κψδηθα απηνχ, θαηαβάιιεηαη κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 67
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο.» 

8. ην ηέινο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57
 
Α ηνπ π.δ. 169/2007, πξνζηίζεηαη ε 

θξάζε «θαη λα αλαδεηήζεη κε ηελ έθδνζε θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ηα αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέληα πνζά». 

 9. Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ π.δ. 169/2007, πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο εμήο:  

«ηηο πεξηπηψζεηο αλαδξνκηθψλ νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ, 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ θαλνληζκφ ή αλαθαζνξηζκφ ηεο ζχληαμεο κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα επηκεθχλεηαη ζε 

5 έηε.» 

10. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ π.δ. 169/2007 νη 

ιέμεηο «ζηελ παξάγξαθν 2β» αληηθαζίζηαηαη κε ηηο ιέμεηο «ζηελ παξάγξαθν 2α» 

 

Άξζξν 23 Ρπζκίζεηο δηαθόξσλ ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάησλ 

1. ηελ πεξ. α ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2703/1999 (Α’ 72) νη ιέμεηο «Σα 

πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2530/1997» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο 

ιέμεηο «Σα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Η θαη Δ.Π. ησλ Σ.Δ.Η.»  
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2. α. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2703/1999 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα 

ηνπο ππαιιήινπο ή ιεηηνπξγνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπο ππαιιήινπο Ν.Π.Γ.Γ., πνπ 

ηνπνζεηνχληαη σο Γηνηθεηέο θαη Τπνδηνηθεηέο ησλ Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη ησλ θνξέσλ 

ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 314), ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή 

έκκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο.  

β. Αλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζηνπο θνξείο ηεο πεξ. 

α δελ έρνπλ θαηαβάιιεη ηηο αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα θχξηα ζχληαμε 

ππέξ Γεκνζίνπ, ν ρξφλνο απηφο κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί ζπληάμηκνο απφ ην Γεκφζην 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ή ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ π.δ. 169/2007. 

γ. Γηθαηψκαηα πνπ έρνπλ θξηζεί δηαθνξεηηθά απφ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξ. β, επαλαθξίλνληαη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο απηέο, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε πληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, εληφο εμακήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, 

ηα δε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αξρίδνπλ απφ ηελ πξψηε ηνπ επνκέλνπ ηεο 

δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ κήλα. 

3. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3865/2010, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 

3, σο εμήο:  

«3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1, σο εκεξνκίζζην αλεηδίθεπηνπ 

εξγάηε ιακβάλεηαη ππφςε εθείλν πνπ ίζρπε ηελ 31-12-2011» 

4. α. Ζ δηάηαμε ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4002/2011 (Α’ 180), 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«γ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο θαη ηα 

θξηηήξηα ηνπ δείγκαηνο ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ε Γηεχζπλζε Μεηαβνιψλ θαη 

Γεηγκαηνιεπηηθψλ Διέγρσλ.»  

β. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε 

δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ αλαδξνκηθψλ πνζψλ ζχληαμεο, πνπ δηθαηνχληαη 

ζπληαμηνχρνη ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ην λ.δ. 99/1974 (Α’ 295) θαζψο θαη νη θιεξνλφκνη 

ηνπο, ιφγσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπληάμεψλ ηνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 57 ηνπ λ.3691/2008 (Α΄166), ζε εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ.  
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γ. Αλαδξνκηθά πνζά ζπληάμεσλ, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζε εθηέιεζε δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ, ζπκςεθίδνληαη λνκίκσο κε ηπρφλ πνζά πνπ νθείιεη ν δηθαηνχρνο ζην 

Γεκφζην.  

δ. Οη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3408/2005 

(ΦΔΚ Α’ 272), θαζψο θαη ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3670/2008 

(ΦΔΚ Α’ 117) θαηαξγνχληαη απφ 1-1-2016. 

 ε. Οη θαηαβαιιφκελεο κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζπληάμεηο 

αλαπξνζαξκφδνληαη απφ 1-1-2016 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξίπησζεο.    

5. Γηα ηελ εμαίξεζε απφ ηηο κεηψζεηο ησλ ζπληάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

3865/2010, ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4002/2011, ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ. 4024/2011 θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4051/2012 (Α’ 40), πνπ ζπλδένληαη κε 

πηζηνπνίεζε νξηζκέλνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο, γίλεηαη δεθηή θαη ε γλσκάηεπζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.).  

Γηα ηελ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Β4 

ηεο παξαγξάθνπ Β ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4093/2012 (Α’ 222) αξθεί θαη ε 

γλσκάηεπζε ησλ αλσηέξσ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ.  

6. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν παξαθξαηήζεθαλ εζθαικέλα, κεησκέλεο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο γηα θχξηα ζχληαμε ππέξ Γεκνζίνπ, ην επηπιένλ νθεηιφκελν πνζφ 

θαηαβάιιεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ηηο θαηαβαιιφκελεο ηαθηηθέο απνδνρέο, ζε 

κεληαίεο ηζφπνζεο δφζεηο ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αλέξρεηαη ζην 1/6 ησλ απνδνρψλ 

απηψλ. Αλ ν ππάιιεινο ή ν ζηξαηησηηθφο απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ηπρφλ 

ελαπνκείλαλ νθεηιφκελν πνζφ παξαθξαηείηαη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απφ ηε 

ζχληαμή ηνπ κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο πληάμεσλ ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Λ.Κ.).  

 

Άξζξν 24 Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάησλ ππαιιήισλ ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ – Ο.Γ.Α.Ε. 

1.α. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ – 

Ο.Γ.Α.Ε., πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξψελ Οξγαληζκφ Γεκφζηαο Αληίιεςεο Εαθχλζνπ 
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(Ο.Γ.Α.Ε.), ην νπνίν είρε πξνζιεθζεί ζηνλ θνξέα απηφλ κέρξη ηελ 31.12.2010. 

ππάγεηαη γηα θχξηα ζχληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.δ. 4277/1962 (Α΄191) 

θαη φιε ε πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ κε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ ζηνλ αλσηέξσ 

Οξγαληζκφ ινγίδεηαη φηη δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δηδηθνχ πληαμηνδνηηθνχ 

Καζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη 

ζηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο ζηνπο νπνίνπο ππαγφηαλ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

 β. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3865/2010 (Α΄120) εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

γ. Χο πξνο ην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ – Ο.Γ.Α.Ε., ην νπνίν έρεη 

πξνζιεθζεί απφ 1.1.2011 κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο ηνπ 

λφκνπ απηνχ ή πξνζιακβάλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά, εμαθνινπζνχλ 

λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3865/2010, 

φπσο ηζρχνπλ. 

δ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ην πξψελ ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Ο.Γ.Α.Ε. ην νπνίν έρεη κεηαηαρζεί ή κεηαθεξζεί ζε ζέζεηο άιισλ 

ππεξεζηψλ θαη έρεη επηιέμεη ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο κεηάηαμεο ή 

κεηαθνξάο ηνπ, αζθαιηζηηθνχ –ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο. 

2.α. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ζηνλ Ο.Γ.Α.Ε πξψελ 

ππαιιήισλ ηνπ, πνπ έρνπλ κεηαηαγεί ή κεηαθεξζεί ζε ζέζεηο άιισλ θνξέσλ θαη δελ 

έρνπλ επηιέμεη ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο ηνπο 

αζθαιηζηηθνχ – ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο, ινγίδεηαη σο δηαλπζείο ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ Δηδηθνχ πληαμηνδνηηθνχ Καζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 

β. Δάλ ηα πξφζσπα ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο κεηά ηε κεηαθνξά ή ηε κεηάηαμή ηνπο 

έρνπλ ππαρζεί ζην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ Γεκνζίνπ, ν 

αλσηέξσ ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπο ζηνλ Ο.Γ.Α.Ε. ινγίδεηαη φηη δηαλχζεθε ζην 

Γεκφζην.  

3. Δθθξεκείο αηηήζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ – Ο.Γ.Α.Ε., κεηαθέξνληαη ζην εηδηθφ 

ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
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ηνπ άξζξνπ απηνχ, κε εθαξκνδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε απηή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ π.δ. 169/2007. 

4. Αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο 

Ηνλίσλ – Ο.Γ.Α.Ε. πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη εθθξεκνχλ θαζψο θαη 

αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ γηα 

αλαγλψξηζε ζπληάμηκνπ ρξφλνπ απφ πξνυπεξεζία ή άιιε αηηία, ν νπνίνο κπνξεί λα 

αλαγλσξηζζεί κε βάζε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εμεηάδνληαη απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξζ.11 ηνπ λ.δ 4277/1962 (191 Α΄) ή ην Γεκφζην, θαηά πεξίπησζε. 

5. Οη ζπληάμεηο πνπ ήδε θαηαβάιινληαη απφ ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ – Ο.Γ.Α.Ε., ζηνπο ζπληαμηνχρνπο πξψελ ππαιιήινπο ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαζψο θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, βαξχλνπλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κεηά, ην Δηδηθφ πληαμηνδνηηθφ 

Καζεζηψο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, θαηαβάιινληαη απφ απηφ θαη δηέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

θάζε θνξά γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ δηαηάμεηο. 

6. Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο δχλαηαη λα ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

7. Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ, θαηαξγείηαη ην λ.δ 2487/1953 

(198 Α΄), θαζψο θαη θάζε άιιε αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

δηάηαμε. 

 

Άξζξν 25 Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάησλ ππαιιήισλ ηνπ Σακείνπ 

Αζθάιηζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ (ΣΑΓΚΤ) 

1.Οη ηαθηηθνί ππάιιεινη ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (ΔΣΔΑ), 

θαζψο θαη ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΣΠΓΤ), πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην πξψελ Σακείν Αζθάιηζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (ΣΑΓΚΤ) 

θαη νη νπνίνη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4239/1962 (ΦΔΚ Α’ 126) θαη 

ππάγνληαη γηα ηνλ θιάδν θχξηαο ζχληαμεο νη κελ ζην ΔΣΔΑ, νη δε ζηνλ Σνκέα 

Πξφλνηαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ ηνπ ΣΠΓΤ, κεηαθέξνληαη ζηελ 
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αζθάιηζε ηνπ εηδηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 11 ηνπ Ν.Γ. 4277/1962 (Α’ 191). 

2.Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πξψελ ΣΑΓΚΤ θαζψο 

θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην νπνίν κεηαθέξζεθε ή 

κεηαηάρζεθε ζε ζέζεηο άιισλ ππεξεζηψλ θαη έρεη επηιέμεη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ, ηεο κεηαθνξάο ή κεηάηαμεο, αζθαιηζηηθνχ – ζπληαμηνδνηηθνχ 

θαζεζηψηνο. 

3.Οη ζπληάμεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο ήδε ζπληαμηνχρνπο ηνπ πξψελ ΣΑΓΚΤ 

θαζψο θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, είηε θαηαβάιινληαη απφ ην ΔΣΔΑ, είηε 

απφ ηνλ Σνκέα Πξφλνηαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ ηνπ ΣΠΓΤ, 

βαξχλνπλ εθεμήο ην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ. 

4.Δθθξεκείο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ησλ αλσηέξσ 

παξαγξάθσλ, κεηαθέξνληαη ζην εηδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ 

θαη θξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

5. Οη εηζθνξέο εξγαδφκελνπ – εξγνδφηε πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ 

δηαλχζεθε ζηνπο πξνεγνχκελνπο θνξείο κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεηαθέξνληαη ζην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ κεηά απφ αλαινγηζηηθή 

κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ θαη ηαηηζηηθήο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ. 

Ο ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνπο πξνεγνχκελνπο θνξείο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

εηδηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ. 

6. Σν άξζξν 1 ηνπ Ν.Γ. 4239/1962, θαζψο θαη θάζε άιιε αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ απηνχ δηάηαμε θαηαξγείηαη. 

7. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ππαγσγήο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ζηνλ ΔΦΚΑ.  

 

Άξζξν 26 Έθηαζε Δθαξκνγήο 

Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ δηέπνληαη απφ ην ίδην κε ηνπο 
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δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο, είηε νη ζπληάμεηο ηνπο βαξχλνπλ 

ην Γεκφζην είηε ηνπο νηθείνπο θνξείο, θαζψο θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ 

ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ ηδεξνδξνκηθψλ Γηθηχσλ, πνπ δηέπνληαη απφ ην θαζεζηψο ηνπ λ.δ. 

3395/1955 (Α΄ 276).  

 

Κεθάιαην Γ΄ Ρπζκίζεηο αζθαιηζκέλσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 

Άξζξν 27 Δθαξκνγή θνηλώλ θαλόλσλ αζθαιηζκέλσλ ζην δεκόζην θαη ηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα  

1. ε εθαξκνγή ησλ εληαίσλ θαλφλσλ ηνπ ΔΦΚΑ θαη ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ησλ 

άξζξσλ 1 θαη 2, νη ξπζκίζεηο ηνπ θεθαιαίνπ Β΄ εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ, 

εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ησλ άξζξσλ πνπ αθνινπζνχλ θαη κε εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κεθαιαίνπ Β΄ πνπ, απφ ηε θχζε ηνπο, ξπζκίδνπλ απνθιεηζηηθά ηε ζρέζε ησλ 

δεκνζίσλ ή ζηξαηησηηθψλ ππαιιήισλ κε ηελ ππεξεζία ηνπο. 

2. α. Καη’ εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7, ζηνπο 

ζπληαμηνχρνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ιακβάλνπλ κεησκέλε 

ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% έσο θαη 79,99% ρνξεγείηαη 

ην 75% ηεο εζληθήο ζχληαμεο, θαη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 50% έσο θαη 66,99% 

ρνξεγείηαη ην 50% απηήο. ε πεξίπησζε λέαο θξίζεο απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο 

επηηξνπέο ην χςνο ηεο εζληθήο ζχληαμεο αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

θαη βάζεη ηνπ λένπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο δελ έρνπλ εθαξκνγή 

ζε φζνπο ζπληαμηνδνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 (ΦΔΚ 164 Α΄).  

β. ζε φζνπο ζπληαμηνδνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε βάζε δηαηάμεηο 

πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηφλ δελ εθαξκφδεηαη ε πξφβιεςε γηα ηε κείσζε ηεο εζληθήο 

ζχληαμεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7, θαηά ηελ νπνία ε εζληθή ζχληαμε 

κεηψλεηαη θαηά 1/40 γηα θάζε ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ ζαξάληα (40) εηψλ 

δηακνλήο ζηελ Διιάδα, κεηαμχ ηνπ 15νπ έηνπο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν 

ζπκπιεξψλνπλ ην πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο. 

γ. Σν εμστδξπκαηηθφ επίδνκα παξαπιεγίαο ηεηξαπιεγίαο ρνξεγείηαη ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο, ζηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ 
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πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε 

ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

δ. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη νη δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 7 ελαξκνλίδνληαη έσο ηελ 31/12/2016 γηα φινπο 

ηνπο αλαπήξνπο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β πνπ παξαπέκπνπλ, ζε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο 

ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη σο πξνο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ θαηά ην άξζξν 33. 

 

Άξζξν 28 Αληαπνδνηηθή ζύληαμε 

1. Οη αζθαιηζκέλνη θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, νη νπνίνη ζεκειηψλνπλ 

δηθαίσκα ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο, δηθαηνχληαη αληαπνδνηηθφ κέξνο ζχληαμεο, πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο 

ζπληάμηκεο απνδνρέο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ, ην ρξφλν αζθάιηζεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 34 ηνπ παξφληνο, θαη ηα θαη’ έηνο πνζνζηά αλαπιήξσζεο 

ππνινγηδφκελα επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ησλ επφκελσλ 

παξαγξάθσλ. 

2. Χο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ζχληαμεο 

θχξηαο αζθάιηζεο ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ ιακβάλνληαη ππφςε: 

α. γηα ηνπο κηζζσηνχο, ν κέζνο φξνο κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ βίνπ. Ο κέζνο απηφο φξνο ππνινγίδεηαη σο ην 

πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ δηα ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξφλνπ αζθάιηζήο ηνπ. Χο ζχλνιν κεληαίσλ απνδνρψλ πνπ έιαβε ν αζθαιηζκέλνο 

λνείηαη ην άζξνηζκα ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηζθνξέο, θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ βίνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ 

απνδνρψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη απνδνρέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα θάζε 

εκεξνινγηαθφ έηνο, πξνζαπμαπλφκελεο θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. 
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β. γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ παξφληνο, ην εηζφδεκα, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε 

εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 39 θαη 40 ηνπ παξφληνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ βίνπ. Γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ 

εηζφδεκα λνείηαη ην πνζφ πνπ ζα απνηεινχζε ην αζθαιηζηέν κεληαίν εηζφδεκα αλ 

εθιακβαλφηαλ σο κεληαία εηζθνξά ην πνζφ πνπ πξάγκαηη θαηαβιήζεθε γηα έθαζην 

κήλα αζθάιηζεο, ζπλππνινγηδνκέλσλ, κε αλαγσγή θαηά θεθαιήλ, ηπρφλ 

πθηζηακέλσλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ θνηλσληθψλ πφξσλ ππέξ ησλ αληίζηνηρσλ 

ηακείσλ. ην πνζφ ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο πνπ πξάγκαηη θαηαβιήζεθε γηα 

έθαζην αζθαιηζκέλν ζπλππνινγίδεηαη, φπνπ ππήξρε, θαη ε αζθαιηζηηθή εηζθνξά πνπ 

έρεη θαηαβιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 

ιακβάλεηαη ππφςε ην εηζφδεκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο 

πξνζαπμαπλφκελεο θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. 

γ. γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο γηα ηνπο νπνίνπο, απφ ηελ 1.1.2017 ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ παξφληνο, θαηαβάιιεηαη αζθαιηζηηθή εηζθνξά εξγνδφηε 

θαη αζθαιηζκέλνπ, αιιά έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηέβαιιαλ 

αζθαιηζηηθή εηζθνξά κε αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο, σο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ηεο ζχληαμεο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην αζθαιηζηέν κεληαίν εηζφδεκα, αλ εθιακβαλφηαλ σο κεληαία εηζθνξά 

ην πνζφ πνπ πξάγκαηη θαηαβιήζεθε γηα έθαζην κήλα αζθάιηζεο.  

δ. γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη πιαζκαηηθά, θαηφπηλ θαηαβνιήο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ πνζνχ εμαγνξάο σο ζπληάμηκεο απνδνρέο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ ζα 

απνηεινχζε ηνλ αζθαιηζηέν κεληαίν κηζζφ-εηζφδεκα αλ εθιακβαλφηαλ σο κεληαία 

εηζθνξά ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ εμαγνξά έθαζηνπ κήλα αζθάιηζεο. Οη 

πιαζκαηηθνί ρξφλνη πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ρσξίο εμαγνξά δελ ζπλππνινγίδνληαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο.  

3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ησλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εληφο ηνπ έηνπο 

2016 σο ζπληάμηκεο απνδνρέο ιακβάλνληαη ππφςε ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο – 

εηζφδεκα θαηά ηηο εηδηθφηεξεο ινηπέο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην αζθαιηζηηθφ έηνο 2002 θαη έσο ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Δθεμήο 

εηεζίσο ε πεξίνδνο απηή αλαθνξάο απμάλεηαη θαηά έλα έηνο.  
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4. Καηαξγνχληαη εθεμήο θαη δελ εθαξκφδνληαη επί ησλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη δηαηάμεηο: αξ. 29 

παξ. 14 α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ 179 Α’), φπσο πξνζηέζεθε κε ην αξ. 5 παξ. 6 λ. 

825/1978 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ. 29 παξ. 3 λ. 1902/1990 (ΦΔΚ 138 Α’), αξ. 

29 παξ. 3 λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α’), αξ. 64 λ. 2676/1999 (ΦΔΚ 1 Α’), αξ. 31 παξ. 

2 λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α’), αξ. 5 παξ. 11 α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ 179 Α’), αξ. 23 

εδάθην πέκπην π.δ. 913/1978 (ΦΔΚ 220 Α’), αξ. 44 παξ. 4 π.δ. 284/1974 (ΦΔΚ 101 

Α’), αξ. 5 παξ. 4 Τ.Α. Β2/54/3/236/76/νηθ.695/1977 (ΦΔΚ 329 Β’), αξ. 46 παξ. 8α 

Β.Γ. 29/5/25.6.58 (ΦΔΚ 96 Α’), αξ. 17 παξ. 2 π.δ. 419/1983 (ΦΔΚ 154 Α’), αξ. 17 

π.δ. 419/1980 (ΦΔΚ 11 Α’), αξ. 20 Τ.Α. 17481/1933 Α.Τ.Δ.Ο. (ΦΔΚ 77/1933), αξ. 

18 παξ. 1 πεξ. ε’ Τ.Α. 31720/.503/10.12.62 (ΦΔΚ 503 Β’), Τ.Α. 

Φ.43/νηθ.1135/1988 (ΦΔΚ 404 Β’), αξ. 1 π.δ. 460/1989 ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξ. 7 

παξ. 1 λ. 982/1979 (ΦΔΚ 239 Α’), Τ.Α. Φ.41/241/1996 (ΦΔΚ 228 Β’), αξ. 16 παξ. 2 

λ. 3232/2004 (ΦΔΚ 48 Α’) ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξ. 3 παξ. 4 λ. 3029/2002 (ΦΔΚ 160 

Α’), αξ. 24 παξ. 2 π.δ. 258/2005 (ΦΔΚ 316 Α’), αξ. 9 π.δ. 116/1988 (ΦΔΚ 48 Α’), αξ. 

6 π.δ. 5/1955, άξζξα 97 θαη 110 π.δ. 668/1981 (ΦΔΚ 167 Α’), αξ. 1 π.δ. 418/1985 

(ΦΔΚ 169 Α’), αξ. 14 Τ.Α. Φ.29/1455/1977 (ΦΔΚ 1028 Β’), αξ. 3 παξ. 3 λ. 

3863/2010 (ΦΔΚ 115 Α’). 

5. Κάζε δηάηαμε αληίζεηε δηάηαμε θαηαξγείηαη.  

 

Άξζξν 29 Πξνζσξηλή ζύληαμε 

1. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο, 

θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πξνζσξηλή ζχληαμε, ην χςνο ηεο νπνίαο 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

α. Γηα ηνπο κηζζσηνχο ην 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ θαηά ηνπο δψδεθα κήλεο αζθάιηζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 28 

ηνπ παξφληνο. Ο κέζνο απηφο φξνο ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ, νπνηεδήπνηε θαη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηνί, δηα 

ηνπ 12. 
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β. Γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΟΓΑ , φπσο απηνί νξίδνληαη ζηα άξζξα 39 θαη 40 ηνπ παξφληνο, 

ην 50% ηνπ κέζνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιήξνπο έηνπο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο. Χο κέζν κεληαίν εηζφδεκα λνείηαη απηφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξερνπζψλ εηζθνξψλ θχξηαο 

αζθάιηζεο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ην ίδην έηνο, δηαηξνπκέλνπ δηα ηνπ 20% θαη δηα 

ηνπ 12 κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 40.  

2. Ζ πξνζσξηλή ζχληαμε δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

εζληθή ζχληαμε θαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην δηπιάζην ηεο εζληθήο 

ζχληαμεο, ζην χςνο πνπ δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά. Δηδηθά γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ παξφληνο, ην πνζφ ηεο πξνζσξηλήο ζχληαμεο δελ 

κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 80% ηεο εζληθήο ζχληαμεο.  

3. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο αίηεζεο πιήξνπο 

ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο. ε πεξηπηψζεηο ππνβνιήο αίηεζεο κεησκέλεο 

ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο ην πνζφ ηεο πξνζσξηλήο ζχληαμεο κεηψλεηαη θαηά 

πνζνζηφ 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ 

ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πιήξε ζχληαμε. 

4. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξίαο, ην πνζφ ηεο 

πξνζσξηλήο ζχληαμεο, ζην χςνο πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά ηα αλσηέξσ, κεηψλεηαη 

αληίζηνηρα θαηά ηα πνζνζηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

παξφληνο, αλαιφγσο εθαξκνδνκέλσλ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο 

ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ ζαλάηνπ, ε πξνζσξηλή ζχληαμε, φπσο δηακνξθψλεηαη κε ηηο 

αλσηέξσ δηαηάμεηο, ρνξεγείηαη ζε πνζνζηφ 50%. Σν πνζνζηφ απηφ επηκεξίδεηαη 

κεηαμχ ησλ δηθαηνδφρσλ ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά επηκεξηζκνχ ηεο ζχληαμεο.  

5. Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν κε ηελ πξνζσξηλή 

ζχληαμε ζπκςεθίδεηαη κε ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

νξηζηηθήο πξάμεο απνλνκήο ηεο ζχληαμεο. 

6. ηελ πεξίπησζε αζθαιηζκέλνπ κε δηαδνρηθφ ρξφλν αζθάιηζεο ζηνπο 

εληαζζφκελνπο ζηνλ ΔΦΚΑ θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο, ε αίηεζε γηα 

πξνζσξηλή ζχληαμε ππνβάιιεηαη θαη επεμεξγάδεηαη απφ ηνλ ΔΦΚΑ ζχκθσλα κε ηα 
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πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα λφκν γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε ζηελ νπνία 

ππάγνληαλ ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηελ ηειεπηαίν ρξνληθή πεξίνδν πξηλ ηελ αίηεζή ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο πξνζσξηλήο ζχληαμεο, ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο αζθάιηζεο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο δελ επαξθεί, ιφγσ αιιαγήο 

επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, θαηαβάιιεηαη σο πξνζσξηλή 

ζχληαμε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εζληθή ζχληαμε. 

Σν αλσηέξσ ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαδνρηθά αζθαιηζκέλσλ πνπ έρνπλ νθεηιή 

κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο». 

7. Ζ δηάηαμε γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνζσξηλήο ζχληαμεο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α. Όηαλ ν αζθαιηζκέλνο κε δήισζε ηνπ δελ επηζπκεί ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο 

ζχληαμεο. 

β. Όηαλ δελ πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο. 

γ. Όηαλ γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη Καλνληζκνί 883/2004 θαη 

987/2009 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη νη δηκεξείο ζπκβάζεηο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζεκειηψλεηαη απηνηειέο ζπληαμηνδνηηθφ 

δηθαίσκα κφλν κε ην ρξφλν αζθάιηζεο ζε ειιεληθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

δ. Όηαλ δελ έρνπλ θαηαηεζεί ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

ε. Όηαλ ιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα θαη άιιε θχξηα ζχληαμε γηα ηελ ίδηα αηηία. 

ζη. Όηαλ δελ έρεη δηαθνπεί ε εξγαζία θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

δ. Όηαλ είλαη απαξαίηεηε ε πξνεγνχκελε αλαγλψξηζε ρξφλσλ αζθάιηζεο γηα 

ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθψλ πξνυπνζέζεσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν ιφγνο ζεσξείηαη φηη εθιείπεη εθφζνλ, κεηά ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθήο αίηεζεο εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, εθδνζεί ε απφθαζε αλαγλψξηζεο 

ρξφλνπ αζθάιηζεο, αθφκα θαη αλ ε εμαγνξά ηνπ ρξφλνπ απηνχ γίλεη ηκεκαηηθά κε 

παξαθξάηεζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ηελ δηθαηνχκελε ζχληαμε. 
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ε. Όηαλ ππάξρνπλ νθεηιέο απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνζνχ πνπ ππεξβαίλεη ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνζά. 

ε πεξίπησζε πνπ κεηαγελέζηεξα εθιείςεη ν ιφγνο απηφο, ε πξνζσξηλή ζχληαμε 

θαηαβάιιεηαη απφ ηελ επνκέλε ππνβνιήο ζρεηηθήο λέαο αίηεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ. ηελ πεξίπησζε δ ν ιφγνο ζεσξείηαη φηη εθιείπεη εθφζνλ, κεηά ηελ 

ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, εθδνζεί ε απφθαζε 

αλαγλψξηζεο ρξφλνπ αζθάιηζεο, αθφκα θαη αλ ε εμαγνξά ηνπ ρξφλνπ απηνχ γίλεη 

ηκεκαηηθά κε παξαθξάηεζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ηελ δηθαηνχκελε ζχληαμε.  

8. Ζ πξάμε πξνζσξηλήο ζχληαμεο θαηά ηα αλσηέξσ εθδίδεηαη εληφο 2 κελψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο.  

9. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο έρνπλ αλαινγηθή εθαξκνγή θαη ζηα πξφζσπα πνπ 

ζπληαμηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ λ. 3163/1955. 

 

Άξζξν 30 Πξνζαύμεζε ζύληαμεο όζσλ θαηέβαιιαλ απμεκέλεο εηζθνξέο 

1. ηελ πεξίπησζε αζθαιηζκέλσλ νη νπνίνη, ππφ ηελ ηζρχ ηνπ πξντζρχνληνο 

λνκνζεηηθνχ θαζεζηψηνο θαηέβαιιαλ εηζθνξέο αλψηεξεο απφ απηέο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, 

φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε αζθαιηζκέλσλ πνπ ζα θαηαβάιινπλ εζεινληηθά εηζθνξέο 

αλψηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην λφκν απηφ, ε ζχληαμε πξνζαπμάλεηαη θαηά 

πνζνζηφ πνπ ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δζληθήο 

Αλαινγηζηηθήο Αξρήο, βάζεη ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο αλαινγηζηηθήο κειέηεο. ηελ ελ 

ιφγσ κειέηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πξνζαχμεζεο ζα ιεθζνχλ ππφςε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ θαη θπξίσο νη παξάκεηξνη: εηζθνξέο, ρξφλνο 

αζθάιηζεο θαηά ηνλ νπνίνλ νη εηζθνξέο ήηαλ αλψηεξεο απφ απηέο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, 

έηε θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο. 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη ζε φζνπο ππνβάιινπλ αίηεζε 

ζπληαμηνδφηεζεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.  
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Άξζξν 31 Αζθαιηζηηθέο παξνρέο ιόγσ εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο ή αηπρήκαηνο 

εθηόο εξγαζίαο  

1. Οη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη ζχληαμε αλαπεξίαο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη αλεμαξηήησο ρξφλνπ 

αζθάιηζεο, αλ ε αλαπεξία ή ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ή αηχρεκα 

θαηά ηελ απαζρφιεζε. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

απαηηείηαη ππνβνιή αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ θαηά ηα αλσηέξσ δηθαηνχρν. Ζ 

πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο, ε δηαδηθαζία αλαγγειίαο θαη 

δηαπίζησζεο ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή αηπρήκαηνο θαηά ηελ απαζρφιεζε, ην 

είδνο ηεο λφζνπ αλά επάγγεικα θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο θαζνξίδνληαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. Με ην εξγαηηθφ αηχρεκα ή αηχρεκα θαηά ηελ απαζρφιεζε 

εμνκνηψλνληαη θαη νη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

απηήο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Αζζελείαο ηνπ νηθείνπ 

θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο θαη γηα φζνπο αζθαιίδνληαη κεηά ηελ 1.1.2016 απηέο ηνπ 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ.  

2. Δπί αλαπεξίαο πνπ νθείιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ή επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, ην 

πνζφ ηεο ζχληαμεο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2084/1992, φπσο ηζρχεη, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ λ. 3029/2002. ε θακία 

πεξίπησζε ην πνζφ ηεο δηθαηνχκελεο ζχληαμεο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ 

πνπ αληηζηνηρεί ζην δηπιάζην ηεο εζληθήο ζχληαμεο ζην χςνο πνπ εθάζηνηε 

δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο.  

3. Δπί αηπρήκαηνο εθηφο εξγαζίαο ή απαζρφιεζεο, πεξί ηνπ νπνίνπ θξίλνπλ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΔΦΚΑ, νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη ζχληαμε αλαπεξίαο θαη ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ, αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην κηζφ 

ρξφλν αζθάιηζεο απφ απηφλ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξίαο απφ θνηλή λφζν ηνπ άξζξνπ 11. Σα ίδηα φξγαλα 

πξνζδηνξίδνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπο, ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο, εάλ ην 

αηχρεκα ήηαλ εξγαηηθφ ή εθηφο εξγαζίαο. 

4. Κάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην αλσηέξσ ζέκα θαηαξγείηαη. 

Καηαβαιιφκελεο ζπληάμεηο πνπ εθδφζεθαλ βάζεη ξπζκίζεσλ πνπ θαηαξγνχληαη ζην 

εμήο, δηαηεξνχληαη σο έρνπλ, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 14 θαη 33 
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5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην αηχρεκα 

επηζπκβαίλεη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν 32 Παξνρέο ζε είδνο θαη ζε ρξήκα  

1. Οη παξνρέο ζε είδνο θαη ρξήκα πνπ ρνξεγνχλ ην Γεκφζην θαη νη εληαζζφκελνη 

ζηνλ ΔΦΚΑ θνξείο, ηνκείο, θιάδνη θαη ινγαξηαζκνί εμαθνινπζνχλ κέρξη ηελ έθδνζε 

ηεο απφθαζεο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ λα δηέπνληαη απφ ηηο γεληθέο, εηδηθέο θαη 

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπο, φπσο ίζρπαλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

2. Σν είδνο θαη ην χςνο ησλ ελ ιφγσ παξνρψλ, ε έθηαζε, ηα δηθαηνχρα πξφζσπα, νη 

πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα ή ιεπηνκέξεηα 

ξπζκίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Αζθάιηζεο θαη Παξνρψλ ηνπ ΔΦΚΑ ηνπ άξζξνπ 98 

παξ. 3, πνπ εθδίδεηαη κέρξη ηελ 31/12/2016, κεηά απφ αλαινγηζηηθή κειέηε. 
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Άξζξν 33 Αλαπξνζαξκνγή ζπληάμεσλ-πξνζηαζία θαηαβαιιόκελσλ ζπληάμεσλ 

1. Οη ήδε θαηαβαιιφκελεο θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ θχξηεο ζπληάμεηο, πιελ 

φζσλ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΟΓΑ, αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 

αλαιφγσο εθαξκνδνκέλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 7, 8, 27, 28 θαη 12, βάζεη ησλ 

εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ησλ επνκέλσλ παξαγξάθσλ.  

2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ησλ θαηαβαιιφκελσλ, έσο ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ζπληάμεσλ, σο ζπληάμηκεο απνδνρέο 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπληάμηκνο κηζζφο επί ηνπ νπνίνπ θαλνλίζηεθε ε ήδε 

ρνξεγεζείζα ζχληαμε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζπληάμηκνο κηζζφο ζπλδέεηαη κε 

αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο ή αζθαιηζηηθέο θιάζεηο ή κε ηεθκαξηά πνζά, απηφο 

ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ν ζπληάμηκνο κηζζφο ιακβάλεηαη ζε ηξέρνπζεο 

ηηκέο κε ηε ρξήζε ησλ πνζνζηψλ αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπληάμεσλ φισλ ησλ εηψλ 

πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο σο ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο 

ηεο δηάηαμεο απηήο. 

 

Άξζξν 34 Υξόλνο αζθάιηζεο 

1. Υξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ 

είλαη: 

α. Ο ρξφλνο πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο, ήηνη ν ρξφλνο αζθαιηζηέαο απαζρφιεζεο ή 

ηδηφηεηαο ζηνλ ΔΦΚΑ ή ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ ΔΦΚΑ θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο 

θαη ινγαξηαζκνχο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί ή νθείινληαη εηζθνξέο ζχκθσλα 

κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.  

β. Ο ινγηδφκελνο ρξφλνο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ 

ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ 

Γεκνζίνπ, φπσο απηέο ίζρπαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. 
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γ. Οη πιαζκαηηθνί ρξφλνη αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.18 Ν. 3863/10, ησλ άξζξσλ 

39,40 θαη 41 Ν.3996/11, ηνπ άξζξνπ 6 παξ.12 θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3865/10, θαη 

ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2084/92. Όπνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πιαζκαηηθψλ απηψλ 

ρξφλσλ αζθάιηζεο πξνβιέπεηαη θαηαβνιή εηζθνξάο, ε αλαγλψξηζε γίλεηαη κε ηελ 

θαηαβνιή απφ ηνλ αζθαιηζκέλν γηα θάζε κήλα αλαγλσξηδφκελνπ πιαζκαηηθνχ 

ρξφλνπ αζθάιηζεο ηεο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε, ζην πνζνζηφ πνπ 

ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμαγνξάο. Ζ σο άλσ εηζθνξά 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο απνδνρέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα 

πιήξνπο απαζρφιεζεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εμαγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο 

εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 38 θαη εθφζνλ έρεη δηαθνπεί ε απαζρφιεζε, επί 

ησλ απνδνρψλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα απαζρφιεζεο πξνζαπμαλφκελσλ θαηά ηελ 

εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο. ε πεξίπησζε ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, απηαπαζρνινχκελνπ ή 

ελφο εθ ησλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 40 κε βάζε ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπο θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο 

ησλ άξζξσλ 39, 101 θαη 40. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θαηά ηα αλσηέξσ εμαγνξάο 

θαηαβάιιεηαη ζε ηφζεο κεληαίεο δφζεηο, φζνη είλαη θαη νη κήλεο πνπ αλαγλσξίδνληαη. 

Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα θαηαβιεζεί εθάπαμ, νπφηε παξέρεηαη έθπησζε 15%. Ζ 

εηζθνξά ησλ αηηήζεσλ αλαγλψξηζεο πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ 

ηνπο ειεπζέξνπο επαγγεικαηίεο – απηαπαζρνινχκελνπο θαη ηα πξφζσπα πνπ 

ππάγνληαη ζην άξζξν 40 ηνπ παξφληνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο έσο θαη 

ηελ 31.12.2016 ζα ππνινγηζηεί επί ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηφο ηνπο φπσο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015. Απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ φινη νη αζθαιηζκέλνη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ 

ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, έρνπλ δηθαίσκα λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο πιαζκαηηθνχο 

ρξφλνπο αζθάιηζεο ησλ άξζξσλ 39, 40 θαη 41 ηνπ λ. 3996/2011 φπσο ηζρχνπλ. 

δ. Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ ΔΦΚΑ 

θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ 

αλαγλσξίζηεθε θαη εμαγνξάζηεθε ή ζπλερίδεηαη ε εμαγνξά ηνπ, θαζψο θαη ν ρξφλνο 

πνπ έρεη πξνζκεηξεζεί απφ πξνυπεξεζία ή άιιε αηηία. Αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κε ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ηεο εμαγνξάο, 

ζπλερίδνληαη ζηνλ ΔΦΚΑ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ.  

ε. ν ρξφλνο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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2. Κάζε αζθαιηζκέλνο ηνπ ΔΦΚΑ, εθ’ φζνλ παχεη λα έρεη ηελ αζθαιηζηέα ζηνλ 

ΔΦΚΑ απαζρφιεζε ή ηδηφηεηα, δηθαηνχηαη λα ζπλερίζεη ηελ αζθάιηζή ηνπ ζηνλ 

ΔΦΚΑ πξναηξεηηθά θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο. Πξφζσπα πνπ έρνπλ 

ππαρζεί ζηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ θαη θιάδσλ 

θαη ινγαξηαζκψλ ζπλερίδνπλ απηήλ ζηνλ ΔΦΚΑ.  

Οη αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ δηαδνρηθφ ρξφλν αζθάιηζεο ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ 

ΔΦΚΑ θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο δηθαηνχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ 

αζθάιηζή ηνπο ζηνλ ΔΦΚΑ πξναηξεηηθά ζηνλ Κιάδν ηνπ ηειεπηαίνπ εληαζζφκελνπ 

θνξέα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζήο ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

ήδε ππαρζεί ζηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε ησλ εληαζζνκέλσλ θνξέσλ, ηνκέσλ θαη 

θιάδσλ θαη ζπλερίδνπλ απηή ζηνλ ΔΦΚΑ.  

3. Πξφζσπα πνπ έρνπλ ππαρζεί θαιφπηζηα ζηελ αζθάιηζε ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ 

ΔΦΚΑ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ, ελψ δελ ζπλέηξεραλ νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο, ζπλερίδνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπο ζηνλ ΔΦΚΑ γηα φζν δηάζηεκα 

δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ή απαζρφιεζε γηα ηελ νπνία ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ησλ 

εληαζζφκελσλ ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ, ηνκέσλ θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ.. Υξφλνο γηα 

ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ 

ΔΦΚΑ θνξείο, ηνκείο θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο, ελψ δε ζπλέηξεραλ νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο αζθάιηζεο ινγίδεηαη σο ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ θαη νη ζρεηηθέο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε 

δηαγξαθήο. 

4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1358/1983, ην εδάθην γ ηεο 

πεξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2084/1992, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 10 παξ. 18 ηνπ λ. 3863/2010, θαζψο θαη θάζε 

δηάηαμε πνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά απφ ην παξφλ, θαηαξγείηαη. 

 

Άξζξν 35 Δθάπαμ παξνρή 

1. ηελ αζθάιηζε ηνπ θιάδνπ εθάπαμ παξνρψλ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ηα πξφζσπα 

πνπ είραλ ήδε θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε 

ησλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 

παξάγξαθνο 4 πεξ. α ηνπ Ν. 4052/2012 φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 79 ηνπ 

παξφληνο, θαζψο θαη φζνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 4 πεξ. β ηνπ Ν. 
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4052/2012 φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 79 ηνπ παξφληνο αλαιακβάλνπλ εξγαζία 

ή απαζρφιεζε ή απνθηνχλ ηδηφηεηα, ε νπνία ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο 

ησλ σο άλσ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο, δεκηνπξγνχζαλ ππνρξέσζε ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ησλ ελ 

ιφγσ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ. 

2. Πφξνη ηνπ θιάδνπ εθάπαμ παξνρψλ είλαη:  

α. Σα έζνδα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο ππέξ ησλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ πξφλνηαο πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λφκνπ 

απηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξάγξαθνο 5 πεξ. α ηνπ Ν. 4052/2012 φπσο 

ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 78 ηνπ παξφληνο, νη πξφζνδνη πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ε 

απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθψλ απηψλ θαη θάζε άιιν έζνδν θαη πφξνο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ νηθεία λνκνζεζία ή άιιεο γεληθέο δηαηάμεηο.  

β. Σα έζνδα απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, γηα ην χςνο ησλ νπνίσλ θαη ηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηνπο εθαξκφδνληαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κέρξη 31.12.1992 νη 

επηκέξνπο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ πξφλνηαο ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., φπσο ίζρπαλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο απφ 1.1.1993 θη εληεχζελ ην πνζφ ηεο εηζθνξάο 

ηνπο γηα εθάπαμ παξνρή νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 4% θαη ππνινγίδεηαη γηα ηνπο 

κηζζσηνχο επί ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ ηνπο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 38 

ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη γηα ηνπο απηνηειψο απαζρνινχκελνπο επί ηνπ εηζνδήκαηφο 

ηνπο, θαη’ αλαινγία ησλ εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 39 ηνπ παξφληνο.  

3. α. Απφ ηνλ θιάδν εθάπαμ παξνρψλ απνλέκεηαη ε εθάπαμ παξνρή, εθφζνλ ν 

αζθαιηζκέλνο έηπρε θχξηαο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο ή νξηζηηθήο αλαπεξίαο θαη 

ζπληξέρνπλ νη απαηηνχκελεο ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο απφ ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην 

ηειεπηαίν απφ ηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο, θιάδνπο ή ηνκείο θαηά ηελ εκεξνκελία 

έληαμεο ή ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έληαμεο, 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο απφ ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ 

ηειεπηαίν θνξέα αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν ππήξρε αζθάιηζε θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία έληαμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ιακβάλεη ζχληαμε απφ 

θνξέα πνπ ρνξεγεί πξνζπληαμηνδνηηθή παξνρή, απνλέκεηαη ε εθάπαμ παξνρή, 

εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο έηπρε πξνζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε απαηηνχκελε απφ θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο εληαζζφκελσλ ησλ 
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ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ, πξνυπφζεζε ζπληαμηνδφηεζεο απφ 

θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο γηα ηε ρνξήγεζε εθάπαμ παξνρήο, παχεη λα ηζρχεη.  

β. Δθάπαμ παξνρή ρνξεγείηαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ δελ είρε 

απνθηήζεη θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ δηθαίσκα γηα ιήςε εθάπαμ παξνρήο, 

δειαδή αζθαιηζκέλνπ, ν νπνίνο απεβίσζε πξηλ ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θηλδχλνπ, γήξαηνο ή αλαπεξίαο, ζηα πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδνηήζεσο ιφγσ ζαλάηνπ, ηνπ θνξέα 

θχξηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν ήηαλ αζθαιηζκέλνο ν ζαλψλ. ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, δελ ππάξρνπλ 

πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δηθαηνχληαη ζχληαμε εμαηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ, ε εθάπαμ παξνρή ρνξεγείηαη ζηνλ επηδψληα ζχδπγν θαη ζηα ηέθλα 

απηνχ αλάινγα κε ην θιεξνλνκηθφ ηνπο δηθαίσκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ εδάθηα δελ ππάξρνπλ πξφζσπα πνπ λα δηθαηνχληαη ηελ εθάπαμ παξνρή, 

εθφζνλ ν ζαλψλ είρε ζπκπιεξψζεη θαηά ην ρξφλν ζαλάηνπ ηνπ εηθνζαεηή 

ηνπιάρηζηνλ αζθάιηζε ζηνλ νηθείν θνξέα πξφλνηαο (ή δηαδνρηθά ζε πεξηζζφηεξνπο 

ηνπ ελφο θνξείο) απηή θαηαβάιιεηαη ζηνπο γνλείο, αδειθνχο/εο ηνπ ζαλφληνο 

αζθαιηζκέλνπ, θαηά ην πνζνζηφ ηνπ θιεξνλνκηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο. 

Δάλ ν αζθαιηζκέλνο απεβίσζε κεηά ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, 

γήξαηνο ή αλαπεξίαο, ηφηε ε εθάπαμ παξνρή ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πεξί θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. 

γ. Γελ επηηξέπεηαη πξνθαηαβνιή ηεο εθάπαμ παξνρήο θαη θάζε αληίζεηε δηάηαμε 

θαηαξγείηαη.  

4. Σν πνζφλ ηεο εθάπαμ παξνρήο κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 

10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ ηκήκαηνο ηεο εθάπαμ παξνρήο 

πνπ αληηζηνηρεί γηα ηα έηε αζθάιηζεο κέρξη ηελ 31.12.2013 θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

εθάπαμ παξνρήο πνπ αληηζηνηρεί γηα ηα έηε αζθάιηζεο απφ 1.1.2014 θαη εθεμήο.  

α. Γηα ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί έσο θαη ηελ 31.12.2013:  

i. Γηα ηνπο κηζζσηνχο:  

Γηα ηνπο κηζζσηνχο κε εηζθνξά χςνπο 4% επί ησλ απνδνρψλ, ην εθάπαμ βνήζεκα 

απνηειείηαη απφ ην γηλφκελν ηνπ εμήληα επί ηνηο εθαηφ (60 %) ησλ ζπληαμίκσλ 



60 
 

απνδνρψλ, επί ησλ νπνίσλ έγηλαλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο, επί ηνπ δεθαδηθνχ αξηζκνχ 

ησλ εηψλ αζθάιηζεο έσο θαη ηελ 31.12.2013. Χο ζπληάμηκεο απνδνρέο λννχληαη ην 

πειίθνλ ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ πνπ έιαβε ν 

αζθαιηζκέλνο θαηά ηα πέληε (5) ηειεπηαία απφ ηελ απνρψξεζή εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

έηε, νη νπνίεο ππεβιήζεζαλ ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα 

δψξα ενξηψλ θαη ην επίδνκα αδείαο, δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κελψλ απαζρφιεζεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3232/2004. 

Γηα ηνπο κηζζσηνχο κε εηζθνξά χςνπο δηάθνξνπ ηνπ 4% ή κε ζηαζεξφ πνζφ 

εηζθνξάο ην σο άλσ πνζνζηφ (60%) ζα αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά σο πξνο ην 

χςνο ηεο εηζθνξάο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα θαη θαηφπηλ 

ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο. 

Αλ ν αζθαιηζκέλνο ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

απαζρφιεζε ζαξάληα (40) ηνπιάρηζηνλ κελψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεληαίσλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ζπλππνινγίδνληαη θαη νη απνδνρέο κελψλ εξγαζίαο ηεο 

ακέζνπ πξνεγνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζαξάληα (40) κελψλ. 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ, αλ δελ ζπκπιεξψλνληαη νη αλσηέξσ 

κήλεο, ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

ii. Γηα ηνπο απηνηειψο απαζρνινχκελνπο: 

Γηα ηνπο απηνηειψο απαζρνινχκελνπο κε εηζθνξά χςνπο 4%, ην εθάπαμ βνήζεκα 

απνηειείηαη απφ ην γηλφκελν ηνπ εβδνκήληα πέληε επί ηνηο εθαηφ (75%) ησλ 

ζπληαμίκσλ απνδνρψλ, ζηηο νπνίεο έγηλαλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο, επί ηνπ δεθαδηθνχ 

αξηζκνχ ησλ εηψλ αζθάιηζεο έσο θαη ηελ 31.12.2013. 

Γηα ηνπο απηνηειψο απαζρνινχκελνπο κε εηζθνξά χςνπο δηάθνξνπ ηνπ 4% ή κε 

ζηαζεξφ πνζφ εηζθνξάο, ην σο άλσ πνζνζηφ (75%) ζα αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά 

σο πξνο ην χςνο ηεο εηζθνξάο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα 

θαη θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο. 
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Γηα ηνπο απηνηειψο απαζρνινχκελνπο ιακβάλνληαη ππφςε νη αζθαιηζηηθέο 

θαηεγνξίεο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο γηα εθάπαμ παξνρή θαη ν 

ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε κία απφ απηέο γηα νιφθιεξν ην ρξφλν ηεο αζθάιηζήο ηνπ 

έσο 31.12.2013, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31.12 ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο έηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη κεηά απφ νηθνλνκηθή 

έθζεζε θαζνξίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο γηα φζνπο απηνηειψο 

απαζρνινχκελνπο ε εηζθνξά ηνπο δελ πξνθχπηεη σο πνζνζηφ επί αζθαιηζηηθήο 

θαηεγνξίαο θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πεξίπησζεο απηήο.  

β. Γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 1.1.2014 θαη εληεχζελ:  

Γηα ηνπο κηζζσηνχο θαη απηνηειψο απαζρνινχκελνπο ην ηκήκα ηεο εθάπαμ παξνρήο 

πνπ αλαινγεί ζηα έηε αζθάιηζεο απφ 1.1.2014 θαη εθεμήο, ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ κε λνεηή θεθαιαηνπνίεζε. Οη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ 1.1.2014 θαη εθεμήο γηα θάζε 

αζθαιηζκέλν ηεξνχληαη ζε αηνκηθέο κεξίδεο. Με βάζε ηελ αξρή ηεο ηζνδπλακίαο ην 

πνζφ ηεο εθάπαμ παξνρήο ηζνχηαη κε ηε ζπζζσξεπκέλε αμία ησλ εηζθνξψλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία απνρψξεζεο. Ζ ζπζζψξεπζε ησλ εηζθνξψλ ζα γίλεη κε ην πιαζκαηηθφ 

πνζνζηφ επηζηξνθήο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ.  

γ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ α. θαη β. ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ ηα 

εμήο: 

Σν ηκήκα ηεο απνλεκφκελεο εθάπαμ παξνρήο γηα ηα έηε αζθάιηζεο απφ 1.1.2014 θαη 

εληεχζελ, πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν : 
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Con j  : νη ζπλνιηθέο εηήζηεο εηζθνξέο ηνπ έηνπο j   

a  : ηα έηε ζπζζψξεπζεο εηζθνξψλ 

kg  : ε εηήζηα κεηαβνιή ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ηνπ έηνπο k  θαη 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 
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φπνπ 
kW : ε βάζε ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ 

Σακείνπ ην έηνο k  

Όηαλ ε εηζθνξά δελ πξνθχπηεη σο πνζνζηφ επί κηαο βάζεο ππνινγηζκνχ εηζθνξψλ, 

πξέπεη απηή λα κεηαηξέπεηαη σο πνζνζηφ επί βάζεο εηζθνξψλ, ψζηε απηή ε βάζε 

εηζθνξψλ λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ πιαζκαηηθνχ 

πνζνζηνχ επηζηξνθήο. 

Απηνί πνπ αζθαιίζηεθαλ πξψηε θνξά πξηλ ηελ 1.1.2014 ην πνζφ ηεο εθάπαμ 

παξνρήο απνηειείηαη απφ δπν ηκήκαηα θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν : 
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oldLS      : ηκήκα εθάπαμ παξνρήο πνπ αλαινγεί ζηα έηε αζθάιηζεο πξηλ ηελ 

1
ε
.1.2014, φπσο απηφ  

 πξνθχπηεη κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν α. ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

Con j  
  : νη ζπλνιηθέο εηήζηεο εηζθνξέο ηνπ έηνπο j  

 

*      : ηα έηε αζθάιηζεο κέρξη 31.12.2013 

      : ηα έηε αζθάιηζεο 
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kg     : ε εηήζηα κεηαβνιή ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ηνπ έηνπο k   

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο δηάηαμεο.  

5. Δθθξεκείο αηηήζεηο ρνξήγεζεο εθάπαμ παξνρήο γηα απνρσξήζεηο απφ ηελ 

ππεξεζία ή ηελ εξγαζία ή ην επάγγεικα απφ 1.9.2013 θαη εθεμήο, ζε φπνην ζηάδην 

ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλ επξίζθνληαη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, θξίλνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

6. ηνπο κε δηθαηνχκελνπο εθάπαμ βνεζήκαηνο απφ ππεξεζία, εξγαζία ή επάγγεικα, 

γηα ην νπνίν αζθαιίζηεθαλ ζε ηακείν, ηνκέα, θιάδν θαη ινγαξηαζκφ πξφλνηαο γηα 

ρξφλν αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ή ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ απηψλ ζηα 

πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4β, εθφζνλ ν ζαλψλ είρε ζπκπιεξψζεη ηνλ 

παξαπάλσ ρξφλν αζθάιηζεο, επηζηξέθνληαη νη αηνκηθέο ηνπο εηζθνξέο, χζηεξα απφ 

αίηεζή ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη κεηά ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ 

καδί κε ηε ζπληαμηνδνηηθή απφθαζε ηνπ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο (ζεηηθή ή 

απνξξηπηηθή απφθαζε).  

Γηα επηζηξνθή αηνκηθψλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

νηθείσλ θαηαζηαηηθψλ γηα ρξφλν αζθάιηζεο έσο 31.12.2013 ε παξνρή πξνθχπηεη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2335/1995 (Α΄ 185) 

θαη ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Φ.80000/νηθ.26625/1319/17-11-2006 (Β΄ 1772). Γηα 

επηζηξνθή εηζθνξψλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ απφ 1.1.2014 θαη κεηά ην χςνο ηνπ 

πνζνχ ηεο παξνρήο πξνθχπηεη απφ ηε ζπζζσξεκέλε αμία ησλ εηζθνξψλ ζηελ αηνκηθή 

κεξίδα. 

7. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή ή 

θαηαζηαηηθή δηάηαμε ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά απφ ηα νξηδφκελα 

ζην παξφλ άξζξν θαηαξγείηαη. H παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 220 ηνπ Ν. 4281/2014 

(ΦΔΚ Α΄ 160) θαηαξγείηαη απφ ηφηε πνπ ίζρπζε. 

8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ 

πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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9. Δηδηθφηεξα ην εθάπαμ βνήζεκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ Σνκέσλ 

Πξφλνηαο ηνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Απαζρνινχκελσλ ζηα 

ψκαηα Αζθαιείαο (Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.), ηνπ Σακείνπ Αξσγήο Ληκεληθνχ ψκαηνο 

(Σ.Α.Λ..), εθεμήο «Σακεία», θαη ηνπο κεηφρνπο ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ 

Αιιεινβνεζείαο Μεηνρηθψλ Σακείσλ ηξαηνχ, Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο, εθεμήο 

«Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί», θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ 

νηθείσλ θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

      α. Γηα φζνπο ππέβαιαλ ζρεηηθή αίηεζε έσο ηελ 31.12.2014 ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ Σακείσλ θαη ησλ Δηδηθψλ 

Λνγαξηαζκψλ. 

      β. Γηα φζνπο ππέβαιαλ ή ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε κεηά ηελ 1.1.2015, 

ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά, γηα ηνλ κελ ρξφλν κεηνρηθήο ζρέζεο έσο ηελ 31.12.2014 

ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ Σακείσλ θαη ησλ Δηδηθψλ 

Λνγαξηαζκψλ, γηα ηνλ δε ρξφλν κεηνρηθήο ζρέζεο απφ 1.1.2015 θαη κεηά , ζχκθσλα 

κε ηελ ηερληθή βάζε δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ κε λνεηή 

θεθαιαηνπνίεζε (ΝDC), θαηά ην καζεκαηηθφ ηχπν ηεο παξ.4γ ηνπ παξφληνο.  

 

Άξζξν 36 Παξάιιειε αζθάιηζε 

1. Αζθαιηζκέλνη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, γηα ηνπο 

νπνίνπο πξνθχπηεη βάζεη γεληθψλ, εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ίζρπαλ 

έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο αζθάιηζεο πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ ΔΦΚΑ, θαηαβάιινπλ γηα θάζε αλαιεθζείζα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηηο πξνβιεπφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη 

απφ ηνλ παξφληα λφκν. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηηο πιένλ ηεο πξψηεο αλαιεθζείζεο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ εθαξκφδεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ειάρηζηεο 

κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο.  

2. Αζθαιηζκέλνη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, πνπ 

παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ηαπηφρξνλα απηαπαζρνινχληαη, δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηηο νπνίεο ππάγνληαλ ή ζα ππάγνληαη βάζεη γεληθψλ, εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ 

δηαηάμεσλ, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηελ αζθάιηζε 

ελφο θνξέα, ηνκέα, θιάδνπ θαη ινγαξηαζκνχ αζθάιηζεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ 
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ΔΦΚΑ, θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ ΔΦΚΑ: α) κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 38 ηνπ παξφληνο, γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

δηαξθή ζρέζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη β) αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 39 ηνπ παξφληνο, γηα ην εηζφδεκα, εθφζνλ ππάξρεη, απφ 

άζθεζε ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο, γηα ην νπνίν εθδίδνληαη δειηία παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ηηκνιφγηα ή απνδείμεηο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

δελ εθαξκφδεηαη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ παξφληνο.  

3. Αζθαιηζκέλνη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, γηα 

ηνπο νπνίνπο πξνέθππηε, βάζεη ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ θάζε 

θνξέα απφ ηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ ΔΦΚΑ, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, ππνρξεσηηθή ππαγσγή ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο γηα ηελ ίδηα 

απαζρφιεζε, θαηαβάιινπλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 38 ηνπ παξφληνο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  

4. Όζα απφ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, παιαηνί αζθαιηζκέλνη, γηα 

ηνπο νπνίνπο ππνινγίδνληαλ θαη θαηαβάιινληαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

εηζθνξέο ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο, εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινπλ 

πξναηξεηηθά, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο ηηο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο επί 

ησλ απνδνρψλ ηνπο θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ψζηε λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο θαη δεχηεξεο 

ζχληαμεο. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιινπλ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ εηζθνξάο 

εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ.  

5. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ηεο ζχληαμεο ησλ πξνζψπσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 28 θαη ε επηπιένλ παξνρή, γηα θάζε έηνο πνπ 

έρεη θαηαβιεζεί επηπιένλ εηζθνξά, ζα ππνινγίδεηαη κε εηήζην ζπληειεζηή 

αλαπιήξσζεο 0,075% γηα θάζε κία πνζνζηηαία κνλάδα (1%) επηπιένλ εηζθνξάο. Ο 

ζπληάμηκνο κηζζφο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

βάζε ππνινγηζκνχ ηεο επηπιένλ εηζθνξάο. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο.  

6. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 1.1.2017.  

7. Σν άξζξν 39 ηνπ Ν. 2084/1992 θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη 

δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη.  
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Άξζξν 37 Πξναηξεηηθή ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζεο 

1. Σν άξζξν 18 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αθφινπζσλ παξαγξάθσλ.  

2. α. Γηα ηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

θαηαβάιιεηαη κεληαία εηζθνξά θαη’ αλαινγία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηα άξζξα 38, 39, 

40.  

β. Δηδηθφηεξα απφ ηνλ πξναηξεηηθά αζθαιηζκέλν κηζζσηφ θαηαβάιιεηαη κεληαίσο γηα 

ηνλ θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο θαη ινηπψλ παξνρψλ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο εξγαδφκελνπ - εξγνδφηε ζην χςνο πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη 

ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππαγσγήο ζηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε. Σν σο άλσ πνζνζηφ 

ππνινγίδεηαη επί ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ επί ησλ νπνίσλ 

θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν πξηλ απφ ηε 

δηαθνπή ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε ηελ εηήζηα κεηαβνιή 

κηζζψλ φπσο απηή ππνινγίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. Γηα παξνρέο 

αζζέλεηαο ζε είδνο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη γηα παξνρέο ζε ρξήκα απφ ηνλ Κιάδν 

Παξνρψλ ηνπ ΔΦΚΑ, ν πξναηξεηηθά αζθαιηζκέλνο κηζζσηφο θαηαβάιιεη κεληαίσο 

εμ’ νινθιήξνπ ην ζχλνιν ηεο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε ζην χςνο πνπ 

εθάζηνηε έρεη δηακνξθσζεί ππνινγηδφκελε αληηζηνίρσο επί ησλ απνδνρψλ φπσο 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ θχξηα ζχληαμε. 

γ. Πξνθεηκέλνπ πεξί απηναπαζρνινχκελσλ, ην πνζνζηφ εηζθνξάο κε ην νπνίν 

βαξχλεηαη ν πξναηξεηηθά αζθαιηζκέλνο είλαη εθείλν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 

1 ηνπ παξφληνο, γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 5 έηε αζθάιηζεο. 

Ζ εηζθνξά πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ην ηειεπηαίν 

δσδεθάκελν πξηλ απφ ηελ δηαθνπή ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο 

αλαπξνζαξκνζκέλνπ κε ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ φπσο απηή ππνινγίδεηαη απφ 

ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. Γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη 

γηα παξνρέο ζε ρξήκα απφ ηνλ Κιάδν Παξνρψλ ηνπ ΔΦΚΑ, ν πξναηξεηηθά 

αζθαιηζκέλνο κηζζσηφο θαηαβάιιεη κεληαίσο εμ’ νινθιήξνπ ην ζχλνιν ηεο 

εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε ζην χςνο πνπ εθάζηνηε έρεη δηακνξθσζεί 

ππνινγηδφκελε αληηζηνίρσο επί ηνπ εηζνδήκαηνο φπσο πξνβιέπεηαη γηα ηελ θχξηα 

ζχληαμε. 
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γ. Πξνθεηκέλνπ πεξί αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΟΓΑ, ην πνζνζηφ εηζθνξάο κε ην νπνίν 

βαξχλεηαη ν πξναηξεηηθά αζθαιηζκέλνο είλαη εθείλν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 40 παξ. 

2 ηνπ παξφληνο, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ 1.1.2022 θαη εθεμήο. Ζ εηζθνξά 

πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ην ηειεπηαίν 

δσδεθάκελν πξηλ απφ ηελ δηαθνπή ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο 

αλαπξνζαξκνζκέλνπ κε ην κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο. Γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε 

είδνο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη γηα παξνρέο ζε ρξήκα απφ ηνλ Κιάδν Παξνρψλ ηνπ 

ΔΦΚΑ, ν πξναηξεηηθά αζθαιηζκέλνο κηζζσηφο θαηαβάιιεη κεληαίσο εμ’ νινθιήξνπ 

ην ζχλνιν ηεο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε ζην χςνο πνπ εθάζηνηε έρεη 

δηακνξθσζεί ππνινγηδφκελε αληηζηνίρσο επί ηνπ εηζνδήκαηνο φπσο πξνβιέπεηαη γηα 

ηελ θχξηα ζχληαμε. 

3. Οη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΓΑ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε 

θαζεζηψο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο εθφζνλ δελ ππάξρεη νθεηιή απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνο ηνλ θνξέα ή ζε πεξίπησζε νθεηιήο έρνπλ ππαρζεί ζε 

θαζεζηψο ξχζκηζεο ηεο νπνίαο νη φξνη ηεξνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππαγσγήο 

ζηελ πξναηξεηηθή ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζεο 

 

Κεθάιαην Γ’ Δληαίνη Καλόλεο Δηζθνξώλ – Πόξνη –Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ 

Δζληθνύ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

Άξζξν 38 Δηζθνξέο Μηζζσηώλ θαη Δξγνδνηώλ 

1. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ εηζθνξάο θχξηαο 

ζχληαμεο αζθαιηζκέλνπ κηζζσηνχ θαη εξγνδφηε νξίδεηαη ζε 20% επί ησλ πάζεο 

θχζεσο απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 39 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε εμαίξεζε ηηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα έθηαθηεο παξνρέο ιφγσ 

γάκνπ, γελλήζεσο ηέθλσλ, ζαλάηνπ θαη βαξηάο αλαπεξίαο θαη θαηαλέκεηαη θαηά 

6,67% ζε βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη θαηά 13,33% ζε βάξνο ησλ εξγνδνηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απφ 1.1.2017 θαη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ 

παξφληνο. 
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2. α. Σν αλψηαην φξην αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεληαίαο 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, ζπλίζηαηαη ζην 

δεθαπιάζην ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ εθάζηνηε πξνβιεπφκελν θαηψηαην 

βαζηθφ κηζζφ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ.  

β. Σν αλψηαην φξην ηεο πεξίπησζεο α εθαξκφδεηαη θαη επί πνιιαπιήο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο ή έκκηζζεο εληνιήο φζνλ αθνξά ζηελ εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ. 

3. Καηαβάιιεηαη αζθαιηζηηθή εηζθνξά γηα ηνλ θιάδν ζχληαμεο πνζνζηνχ 20% 

επηκεξηδφκελε θαηά πνζνζηφ 6,67% γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδφηε 

γηα ηηο αθφινπζεο, ηδίσο, θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ, δηαηεξνχκελεο ζε ηζρχ ηνπ 

ηεθκεξίνπ ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ ΑΝ 1846/51:  

α. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ππάγνληαλ ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ ΟΑΔΔ 

σο έκκηζζνη αζθαιηζκέλνη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε. Γηα ηελ θαηεγνξία απηή ησλ αζθαιηζκέλσλ, ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαζνξίδεηαη απφ 1.7.2016 ζε 17%, απφ 1.1.2017 ζε 

15%, απφ 1/1/2018 ζε 10% θαη απφ 1/1/2019 θαη κεηά ζε 6,67%. Σν χςνο ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ηνλ εξγνδφηε θαζνξίδεηαη απφ 1.7.2016 ζε 3%, απφ 

1/1/2017 ζε 5%, απφ 1/1/2018 ζε 10% θαη απφ 1/1/2009 θαη κεηά ζε 13,33%.  

β. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ππάγνληαλ ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΔΣΑΑ θαη παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ 

ππαγσγήο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

γ. ν δηεπζπληήο, γεληθφο δηεπζπληήο, εληεηαικέλνη, δηεπζχλνληεο ή ζπκπξάηηνληεο 

ζχκβνπινη δηνηθεηέο εηαηξηψλ ή εθφζνλ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξία κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηηο εηζπξαηηφκελεο ακνηβέο,  ησλ αλσηέξσ 

πνζνζηψλ ππνινγηδνκέλσλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ακνηβψλ. 

δ. ηα πξφζσπα πνπ δηνξίδνληαη σο κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ΑΔ θαη ιακβάλνπλ 

ακνηβή, ησλ αλσηέξσ πνζνζηψλ ππνινγηδνκέλσλ επί ηεο ακνηβήο. 

ε. ηα κέιε Γ.. αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ εθφζνλ ιακβάλνπλ ακνηβή, ησλ αλσηέξσ 

πνζνζηψλ ππνινγηδνκέλσλ επί ηεο ακνηβήο. 
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ζη. Γηα ηνπο δηθεγφξνπο κε έκκηζζε εληνιή, θαη άιια πξφζσπα αζθαιηζηέα ιφγσ 

ηδηφηεηαο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, γηα ην 

εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηαξθή ζρέζε παξνρήο ππεξεζηψλ. Δθφζνλ ππάξρεη 

εηζφδεκα, απφ άζθεζε ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο, γηα ην νπνίν εθδίδνληαη δειηία 

παξνρήο ππεξεζηψλ, ηηκνιφγηα ή απνδείμεηο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο, θαηαβάιιεηαη 

εηζθνξά, εθφζνλ ππάξρεη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 39 ηνπ παξφληνο, 

αλαιφγσο εθαξκνδνκέλσλ, κε εθαξκνδνκέλεο ζηελ πεξίπησζε απηή ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ παξφληνο. 

Τπφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο είλαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, 

θπζηθφ ή λνκηθφ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ νη αζθαιηζκέλνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο έλαληη πεξηνδηθήο παξνρήο. Καηά ηα ινηπά 

εθαξκφδνληαη θαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο νη πάζεο θχζεσο δηαηάμεηο πεξί εηζθνξψλ 

ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Καη γηα ηελ θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

εθαξκφδεηαη ε ξχζκηζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39. 

4. Σπρφλ πςειφηεξα ή ρακειφηεξα ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1 πνζνζηά 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θιάδνπ ζχληαμεο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε πνπ 

πξνβιέπνληαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο 

ηζφπνζα θαη ζηαδηαθά απφ 1.1.2017 θαη εθεμήο, νχησο ψζηε απφ 1.1.2020 λα 

δηακνξθσζνχλ ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν. 

5. Γελ αλαπξνζαξκφδνληαη, θαη παξακέλνπλ ζην χςνο πνπ πξνβιεπφηαλ κέρξη ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ εμαηξέζεθαλ απφ ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ηεο 

ππνπαξ. Δ3 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζκφ Φ11321/νηθ.47523/1570 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΦΔΚ Β’ 2311/26-10-2015), θαζψο θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 ηνπ λ. 3863/2010 

(Α’ 115), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη φζνη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο δελ ππάγνληαλ ζηνλ 

θιάδν ζχληαμεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ αιιά ππάγνληαλ είηε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ 

θίλδπλν ηνπ αηπρήκαηνο είηε εθηφο απηνχ θαη ζηνλ θιάδν παξνρψλ αζζελείαο ζε 

είδνο. ην ίδην χςνο παξακέλνπλ θαη νη αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. 

6. Σα πνζνζηά εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ππάγνληαη ή ζα ππάγνληαλ βάζεη 

ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζην ΝΑΣ, ππνινγίδνληαη κεληαίσο επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ πνπ 
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δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ ηζρχνπζα ή ηελ ηειεπηαία 

ηζρχζαζα Δ ηνπ θιάδνπ, πιένλ ησλ επηδνκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 84 

θαη 85 ηνπ ΠΓ 913/1978. Οη εηζθνξέο θαηαβάιινληαη αλά ηξίκελν.  

7. Οη εηζθνξέο δειψλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηελ Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λνκνζεζία ηνπ ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ, αλαιφγσο εθαξκνδνκέλεο. 

8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαζνξίδνληαη νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

ησλ πνζνζηψλ, νη πξνζαξκνγέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ε αλαπξνζαξκνγή 

ησλ πνζνζηψλ ησλ θαηά ηελ παξ. 5 εμαηξνχκελσλ θαηεγνξηψλ αζθαιηζκέλσλ θαη 

θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

9. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ε εηζθνξά πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3  

παξ.  δ΄, ζην άξζξν 4 παξ. γ΄ ηνπ λ.δ. 465/1941 (Α΄301), ζην άξζξν 36  παξ.  2 ηνπ 

λ.δ 158/1946 (Α΄318), ζην άξζξν 3 παξ. Γ΄ ηνπ λ. 1872/1951 (Α΄202),  ζην άξζξν 4 

παξ. 3 πεξ. β ηνπ λ. 4041/1960 (Α36), ζην άξζξν 4 ηνπ λ. δ. 4547/1966(Α΄192), ζηα 

άξζξα 11, 14 θαη 15 ηνπ α.λ. 248/1967 (Α΄243), ζηα άξζξα 2, 3 θαη 8 ηνπ λ.1344/1973 

(Α΄36), ζην άξζξν 6  παξ. 5 ηνπ λ. 1866/1989 (Α΄222), ζηνπο λ. 248/1967, 1989/1991 

θαζψο θαη ζηελ Φ. 146/1/10978/1969 θαηαξγείηαη. Οη αζθαιηζκέλνη κηζζσηνί νη 

νπνίνη ππάγνληαλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο εθάζηνπ 

Σνκέα, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΔΣΑΠ – ΜΜΔ, θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξ. 1 ηνπ παξφληνο, εθαξκνδνκέλσλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηεο παξ. 4 ηνπ 

παξφληνο. 

10. Απφ 01/07/2016 νη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηαηίζεληαη 

απφ ηνπο εξγνδφηεο ηαπηφρξνλα κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ην θφξν κηζζσηψλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη κεηαθέξνληαη αληηζηνίρσο θαη 

απνδίδνληαη απφ ηελ νηθεία ηξάπεδα ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ κηζζσηψλ, 

ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπ Γεκνζίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ θάζε 

ππφρξενο εξγνδφηεο ππνγξάθεη ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηξάπεδα πνπ επηιέγεη. Κάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
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Άξζξν 39 Δηζθνξέο απηνπαζρνινπκέλσλ θαη ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 

1. α. Απφ 1.1.2017, ην πνζνζηφ ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ηνλ θιάδν 

θχξηαο ζχληαμεο, πνπ θαηαβάιινπλ ηα πξφζσπα, παιαηνί θαη λένη αζθαιηζκέλνη 

θαηά ηε δηάθξηζε ηνπ λ. 2084/1992, ηα νπνία ππάγνληαη ή ζα ππάγνληαλ ζχκθσλα κε 

ηηο γεληθέο ή εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, φπσο ίζρπαλ σο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ, αλέξρεηαη κεληαίσο ζε πνζνζηφ 20%.  

β. Δηδηθά γηα ηα πξφζσπα, παιαηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο θαηά ηε δηάθξηζε ηνπ 

λ. 2084/1992, ηα νπνία ππάγνληαη ή ζα ππάγνληαλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο ή εηδηθέο ή 

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, φπσο ίζρπαλ σο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δ.Σ.Α.Α., θαζψο θαη γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο αζθαιηζκέλνπο 

ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ., θαη εγγεγξακκέλνπο ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην, ην πνζνζηφ ηεο 

κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ηνλ θιάδν θχξηαο ζχληαμεο αλέξρεηαη κεληαίσο 

ζε πνζνζηφ 14% γηα ηα πξψηα δχν (2) έηε απφ ηελ πξψηε ηνπο ππαγσγή ζηελ 

αζθάιηζε, ζε πνζνζηφ 17% γηα ηα επφκελα ηξία (3) έηε θαη ζε πνζνζηφ 20% γηα ην 

δηάζηεκα κεηά ην 5
ν
 έηνο ηεο ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε. 

2. Σα σο άλσ πνζνζηά ππνινγίδνληαη επί ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφ 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ην θαζαξφ θνξνινγεηέν απνηέιεζκα, απφ ηελ αζθνχκελε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Χο εηήζην εηζφδεκα ησλ 

πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ λνείηαη, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο, ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ κεξίζκαηνο ηεο εηαηξίαο δηα ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο εθάζηνηε κέινπο ζε απηή. ε πεξίπησζε δεκηψλ ή κεδεληθνχ 

κεξίζκαηνο ηα κέιε ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο. ηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο 

πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ππνιείπεηαη 

ηνπ πνζνζηνχ 20% κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο θαηά ηα πέληε πξψηα έηε 

αζθάιηζεο απνηειεί αζθαιηζηηθή νθεηιή ε νπνία πξέπεη λα εμνθιεζεί έσο θαη ην 

έηνο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ππνινγηδφκελε επί ηνπ κεληαίνπ 

εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν, πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηελ εηήζηα 

κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο εμεηδηθεχνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα φζνλ αθνξά ζηνπο θαλφλεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ εηζθνξψλ αλά επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν είζπξαμεο.  
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3. Ζ κεληαία ειάρηζηε βάζε ππνινγηζκνχ επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ην εθάζηνηε 

πξνβιεπφκελν πνζνζηφ εηζθνξάο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

θαηψηαην βαζηθφ κηζζφ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε σο άλσ 

ειάρηζηε κεληαία βάζε ππνινγηζκνχ αληηζηνηρεί ζην 70% επί ηνπ εθάζηνηε 

πξνβιεπφκελνπ θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ. 

Χο πξνο ην αλψηαην φξην αζθαιηζηένπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο εθαξκφδεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38.  

4. Καηά ηα ινηπά, δηαηάμεηο λφκνπ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή κεησκέλσλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πξνεξρφκελνπο απφ ην ΔΣΑΑ, 

θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, θαηαξγνχληαη απφ 1.1.2017. 

5. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο πγεηνλνκηθνχο πνπ ακείβνληαη θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε, θαζψο θαη γηα ηνπο δηθεγφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή άζθεζεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ. Οη δηθεγφξνη απηνί θαηαβάιινπλ ηελ εηζθνξά ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 3.  

6. Απφ 1.1.2017 νη αζθαιηζκέλνη γηα ηνπο νπνίνπο, βάζεη ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή 

θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

πξνέθππηε ππνρξέσζε ππαγσγήο ζηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ θαη 

Τπαιιήισλ ηνπ ΟΑΔΔ θαη αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα, θαηαβάιινπλ, αλεμαξηήησο 

ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο 

παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

7. Τπνρξέσζε εηζθνξάο θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν ζρεηηθά κε ηηο εηζθνξέο 

απηνπαζρνινπκέλσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ έρνπλ, πέξαλ ησλ πξνζψπσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη νη εμήο:  

α. Σα κέιε ή κέηνρνη Οξγαληζκψλ, Κνηλνπξαμηψλ ή θάζε κνξθήο Δηαηξεηψλ, πιελ 

ησλ Αλσλχκσλ θαη ησλ Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ, ησλ νπνίσλ ν ζθνπφο ζπληζηά 

δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία ηα αζθνχληα απηή πξφζσπα ππάγνληαλ ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. (επαγγεικαηηθή, βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα) 
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β. Σα κέιε ηνπ Γ.. ησλ Α.Δ. κε αληηθείκελν επηρεηξήζεσο επαγγεικαηηθή, 

βηνηερληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα, εθφζνλ απηά είλαη 

κέηνρνη θαηά πνζνζηφ 3% ηνπιάρηζηνλ 

γ. Οη κέηνρνη ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ ν ζθνπφο είλαη ε κεηαθνξά 

πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ επί θνκίζηξσ κε απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο, εθφζνλ είλαη 

θάηνρνη νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ 

δ. Οη δηαρεηξηζηέο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο πνπ νξίζηεθαλ κε ην 

θαηαζηαηηθφ ή κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ 

ε. Ο κνλαδηθφο εηαίξνο Μνλνπξφζσπεο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο 

8. Σπρφλ πςειφηεξα ή ρακειφηεξα ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1 πνζνζηά 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ Κιάδνπ χληαμεο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε πνπ 

πξνβιέπνληαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο αλαπξνζαξκφδνληαη ηζφπνζα θαη 

ζηαδηαθά εηεζίσο απφ 1.1.2017 θαη εθεμήο, νχησο ψζηε απφ 1.1.2020 λα 

δηακνξθσζνχλ ζην αληίζηνηρν χςνο πνπ νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν. 

9. ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη νπνίνη ακείβνληαη κε 

δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη γηα ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη φηη ην εηζφδεκά ηνπο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζε έλα ή θαη δχν πξφζσπα (θπζηθά θαη λνκηθά) 

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά σο πξνο ην χςνο, ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη ηνλ ππφρξεν 

θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ παξφληνο.  

10. Απφ 1-7-2016 ηα έλζεκα ππέξ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο δηθεγφξνπο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπο, δηθαζηηθνχο επηκειεηέο θαη ππνζεθνθχιαθεο θαηαξγνχληαη. 

Οκνίσο θαηαξγνχληαη νη πάζεο θχζεσο αλαινγηθέο εηζθνξέο ππέξ ησλ Σνκέσλ 

Αζθάιηζεο, Πξφλνηαο θαη Τγείαο πκβνιαηνγξάθσλ ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ 

Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (ΔΣΑΑ) επί ησλ αλαινγηθψλ δηθαησκάησλ απφ ηε 

ζχληαμε ζπκβνιαίσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα άξζξα 115, 117 θαη 118 ηνπ Ν. 

2830/2000. Σα θαηαξγνχκελα πνζνζηά επί ησλ αλαινγηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

πκβνιαηνγξάθσλ ζηα θξαηηθά – ηξαπεδηθά ζπκβφιαηα πξνζαπμάλνπλ αληηζηνίρσο 

ηα πνζνζηά ππέξ ηνπ νηθείνπ πκβνιαηνγξαθηθνχ πιιφγνπ, πξνο ηνλ νπνίν 

απνδίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαλεκεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 120 

ηνπ Κψδηθα πκβνιαηνγξάθσλ.  
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11. α. Δηδηθά γηα ηνπο δηθεγφξνπο, ππέξ ηνπ ΔΦΚΑ θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 20% επί 

ηεο ειάρηζηεο ακνηβήο αλά δηθεγνξηθή πξάμε ή παξάζηαζε, γηα ηελ νπνία 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία έθδνζε γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο. Ο 

νηθείνο Γηθεγνξηθφο χιινγνο απνζηέιιεη ζηνλ ΔΦΚΑ ηε ζρεηηθή ζπγθεληξσηηθή 

θαηάζηαζε αλά δηθεγφξν. Γηα ηνπο δηθεγφξνπο πνπ απαζρνινχληαη κε έκκηζζε 

εληνιή, ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί κέζσ ελζήκσλ ή ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο 

πνπ ηα αληηθαζηζηά, αθαηξνχληαη απφ ηελ εηζθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

β. ε πεξίπησζε πνπ ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη βάζεη ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ 

ππνιείπνληαη ηεο εηζθνξάο, ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη ηελ πξνθχπηνπζα δηαθνξά 

ζε ρξήκα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ. 2042/1992 

γ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ππεξβαίλνπλ ηελ πξνβιεπφκελε 

κεληαία εηζθνξά, δελ επηζηξέθνληαη, αιιά ζπκςεθίδνληαη κε ηελ εηήζηα αζθαιηζηηθή 

νθεηιή ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο. 

12. Απφ 1.1.2017 ν ΔΦΚΑ ζπλεηζπξάηηεη κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 2 ηνπ λ. 3986/2011 εηζθνξά, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 50 ηνπ λ. 4144/2013, ππέξ ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Αλεξγίαο ππέξ ησλ Απηνηειψο θαη Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ – 

Κιάδνο αζθαιηζκέλσλ ΟΑΔΔ θαη ΔΣΑΠ – ΜΜΔ θαζψο θαη ππέξ ησλ Απηνηειψο 

θαη Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ – Κιάδνο αζθαιηζκέλσλ ΔΣΑΑ, ηελ νπνία θαη 

απνδίδεη ζηνλ ΟΑΔΓ. Δπί εκκίζζσλ αζθαιηζκέλσλ πνπ εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο αζθνχλ 

θαη ειεπζέξην επάγγεικα νη σο άλσ εηζθνξέο επηβάιινληαη κφλνλ επί ησλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ ηνπο.  

13. Όζνη αζθαιηζκέλνη ζπκπιεξψλνπλ 40 ρξφληα αζθάιηζεο, κε αίηεζή ηνπο 

κπνξνχλ λα θαηαβάιινπλ, κεησκέλε θαηά ην 50%, αζθαιηζηηθή εηζθνξά, 

παξαηηνχκελνη απφ ηελ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμήο ηνπο σο πξνο ηα επφκελα έηε 

αζθάιηζεο. 

14. Σν χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο θαζψο θαη νη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο ή 

θιάζεηο ή απνδνρέο, βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ε κεληαία εηζθνξά ησλ 

αζθαιηζκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο, βάζεη ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, πξνέθππηε ππνρξέσζε 

ππαγσγήο ζηνλ ΟΑΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ 
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ππάγνληαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ 

θαη Σνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη 31.12.2015 

παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο κέρξη 31.12.2016. 

15. Ζ ζηαζεξή κεληαία εηζθνξά, ην χςνο ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο θαζψο θαη νη 

αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο ή απνδνρέο, βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ε κεληαία 

εηζθνξά ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο, βάζεη ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή 

θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ φπσο ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, 

πξνέθππηε ππνρξέσζε ππαγσγήο ζηνπο Σνκείο ηνπ θιάδνπ θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ 

ΔΣΑΑ (Σνκέαο χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Σνκέαο 

χληαμεο θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ, Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ), φπσο έρνπλ 

δηακνξθσζεί κέρξη 31.12.2015 παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο κέρξη 31.12.2016, 

εμαηξνπκέλεο ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβαιιφηαλ γηα ηελ εηδηθή πξνζαχμεζε ΣΜΔΓΔ 

θαζψο θαη ηνπ θιάδνπ κνλνζπληαμηνχρσλ ηνπ ΣΑΤ ηα νπνία θαηαξγνχληαη απφ ηελ 

1.1.2016. 

16. Μέρξη ηελ 31.12.2016 νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

εμαθνινπζνχλ λα εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηηθνχο θνξείο.  

17. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ ηνπ ΔΦΚΑ, εμεηδηθεχνληαη νη θαηεγνξίεο 

απηναπαζρνινχκελσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ, νη νπνίνη κέρξη ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο ππάγνληαλ ζηελ αζθάιηζε άιισλ Φνξέσλ Κχξηαο Αζθάιηζεο, 

πιελ ΟΑΔΔ θαη ΔΣΑΑ. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο απηήο ε αζθάιηζε θαη ε 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ζπλερίδεη κε ην θαζεζηψο πνπ ίζρπε έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Άξζξν 40 Δηζθνξέο αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ 

1. Οη αζθαιηζκέλνη, νη νπνίνη βάζεη ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ΟΓΑ, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, 

αζθαιίδνληαλ σο απηνπαζρνινχκελνη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο 

Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ ΟΓΑ, θαηαβάιινπλ απφ 1.1.2017, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ 

ππαγσγήο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζηνλ θιάδν θχξηαο 
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ζχληαμεο επί ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην θαζαξφ 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ ηελ αζθνχκελε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θάζε άιιε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ θαηά ην πξνεγνχκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο. ηελ πεξίπησζε νηθνγελεηαθήο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ 

νπνία απαζρνιείηαη ν/ε ζχδπγνο θαη ηα ελήιηθα ηέθλα σο θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

θαζελφο απφ απηνχο ιακβάλεηαη ην θαηψηαην αζθαιηζηέν εηζφδεκα φπσο απηφ 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 πεξίπησζε β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο αλ ην εηήζην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα είλαη αλψηεξν απφ ην γηλφκελν ησλ κειψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο 

επί ηεο ειάρηζηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ηεο εηζθνξάο αλαγφκελε ζε εηήζηα βάζε. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε εηζθνξά ηζνχηαη γηα φια ηα κέιε ηεο εθκεηάιιεπζεο κε ην 

πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο.  

2. Σν χςνο ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη ηνπο κειινληηθνχο αζθαιηζκέλνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θαη’ 

επάγγεικα αγξφηεο, νξίδεηαη απφ ηελ 1.1.2022 ζε πνζνζηφ 20%, απμαλφκελν 

ζηαδηαθά απφ ηελ 1.7.2015 έσο ηελ 1.1.2022 σο εμήο:  

α. απφ 1.7.2015 έσο 31.12.2016 ην χςνο ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο θιάδνπ 

θχξηαο ζχληαμεο απμάλεηαη θαηά 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη δηακνξθψλεηαη ζε 

πνζνζηφ 10%, επί ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ αζθαιηζηηθψλ 

θαηεγνξηψλ. 

β. Απφ 1.1.2017 θαη εθεμήο νη πθηζηάκελεο αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο θαηαξγνχληαη 

θαη ην πνζφ ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, αλαγφκελν ζε κεληαία βάζε, φπσο νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1. Σν θαηψηαην αζθαιηζηέν κεληαίν εηζφδεκα νξίδεηαη σο ην πνζφ πνπ 

αλαινγεί ζην 70% ηνπ εθάζηνηε πξνβιεπφκελνπ θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ άγακνπ 

κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ. Σν αλψηαην φξην αζθαιηζηένπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο απνηειεί ην πνζφ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38.  

γ. Απφ 1.1.2017 θαη έσο 31.12.2017 ην πνζνζηφ ησλ κεληαίσλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο δηακνξθψλεηαη ζε 14%.  

δ. Γηα ην δηάζηεκα απφ 1.1.2018 θαη έσο 31.12.2018 ην χςνο ηεο κεληαίαο 

αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο δηακνξθψλεηαη ζε πνζνζηφ 16%, απφ 1.1.2019 θαη έσο 
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31.12.2019 απμάλεηαη ζε πνζνζηφ 18%, απφ 1.1.2020 θαη έσο 31.12.2020 

δηακνξθψλεηαη ζε πνζνζηφ 19%, απφ 1.1.2021 θαη έσο 31.12.2021 δηακνξθψλεηαη ζε 

πνζνζηφ 19.5% θαη απφ 1.1.2022 θαη εληεχζελ δηακνξθψλεηαη ζην ηειηθφ πνζνζηφ 

20%.  

3. ηνπο αζθαιηζκέλνπο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε, νη νπνίνη έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ππάγνληαλ ή ζα ππάγνληαη, 

βάζεη ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΟΓΑ φπσο ίζρπαλ έσο 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ κε εηζνδεκαηηθά ή 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά, σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο ηνπο εηζθνξάο θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο, νη ξπζκίζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Σν απηφ ηζρχεη αλαινγηθά θαη γηα ηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2160/1993 (Α΄ 118) θαη ηνπ π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), φπσο ηζρχνπλ, θαη γεληθά φισλ ησλ 

θπξίσλ θαη κε θπξίσλ θαηαιπκάησλ κε ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ EOT 

δπλακηθφηεηαο έσο θαη πέληε (5) δσκαηίσλ, ζε νιφθιεξε ηελ Δπηθξάηεηα θαζψο θαη 

γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 2160/1993 (Α΄ 118) θαη ηνπ π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), φπσο ηζρχνπλ, θαη γεληθά 

φισλ ησλ θπξίσλ θαη κε θπξίσλ θαηαιπκάησλ κε ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

EOT δπλακηθφηεηαο απφ έμη (6) κέρξη θαη δέθα (10) δσκαηίσλ, ζε φιε ηελ 

Δπηθξάηεηα, πνπ είλαη παξάιιεια εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη 

Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 58 Ν. 4144/2013.  

4. Οη θαηά θχξην επάγγεικα, ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία, αγξφηεο, φπσο νξίδνληαη 

απφ ην Μεηξψν Αγξνηψλ, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εληάζζνληαη ζε 

επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο λέσλ γεσξγψλ, πνπ εγθαζηζηνχλ 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζπλνιηθήο ηζρχνο κέρξη 100kW ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλαινγηθά εθαξκνδφκελσλ.  

5. Οη αζθαιηζκέλνη, νη νπνίνη έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ππάγνληαλ ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΟΓΑ σο κηζζσηνί - αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, κεηαθιεηνί πνιίηεο ηξίησλ 

ρσξψλ, θαηαβάιινπλ, απφ 1.1.2017, κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά γηα ηνλ θιάδν 

ζχληαμεο σο κηζζσηνί, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο κηζζσηνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ΗΚΑ - ΔΣΑΜ. Σν πνζνζηφ ηεο 

κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο εξγνδφηε-αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ θαηεγνξία απηή 

ησλ αζθαιηζκέλσλ δηακνξθψλεηαη ηζφπνζα θαη ζηαδηαθά απφ 1.1.2017 θαη έσο 
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31.12.2019 ψζηε απφ ηελ 1.1.2020 λα έρεη δηακνξθσζεί ζην χςνο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 

παξφληνο. 

6. Οη απαζρνινχκελνη ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία πξψελ αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, πνπ 

έρνπλ εληαρζεί ζηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, φπσο απηά 

ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ηελ αγξνβηνηερλίαο, ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ 

ηεο Δ.Δ. θαη ρξεκαηνδνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ, ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλαινγηθά εθαξκνδφκελσλ. 

7. Οη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο − αγξφηηζζεο πνπ είλαη παξάιιεια θαη κέιε 

Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, φπσο θαη νη αγξεξγάηεο πνπ απαζρνινχληαη ζε 

παξαγσγνχο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη σο ιηαλνπσιεηέο ζε ιατθέο αγνξέο ππάγνληαη 

ζηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλαινγηθά 

εθαξκνδφκελσλ.  

8. Οη αζθαιηζκέλνη νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο 

δηαηάμεηο, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππάγνληαλ ή ζα 

ππάγνληαη ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ ΟΓΑ θαη νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη επνρηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 150 εκέξεο εηεζίσο ζε 

επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο, νη νπνίεο κεηαπνηνχλ, ηππνπνηνχλ θαη δηαθηλνχλ 

πξντφληα εδάθνπο, θηελνηξνθίαο, αιηείαο, δαζνπνλίαο, ζεξακαηνπνλίαο θαη θάζε 

είδνπο εθηξνθψλ, ζπλερίδνπλ λα αζθαιίδνληαη σο απηνηειψο απαζρνινχκελνη 

αγξφηεο, εμαηξνχκελνη ηεο αζθάιηζεο σο κηζζσηνί γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο απηή. 

Σν ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 150 εκεξψλ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηηο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο. Οη 

αζθαιηζκέλνη απηνί ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, αλαινγηθά εθαξκνδφκελσλ.  

9. Ζ πξψηκε παχζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΟΚ) αξηζ. 1096/88 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Απξηιίνπ 1988 ζρεηηθά κε ηελ 

θαζηέξσζε θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο παχζεο ηεο γεσξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ απνηειεί ιφγν δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο ησλ αγξνηψλ ζηνλ 

ΔΦΚΑ, ηφζν γηα ηνπο δηθαηνχρνπο φζν θαη ηηο ζπδχγνπο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ, θαη κέρξη ζπκπιήξσζεο ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, νη 

εληαζζφκελνη ζ’ απηφ αγξφηεο θαη νη ζχδπγνί ηνπο, ινγίδνληαη σο ελεξγνί αγξφηεο ζε 

φ,ηη αθνξά ζηα αζθαιηζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπο 
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πεξίζαιςε. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην κέηξν ιήμεη πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 67νπ έηνπο ειηθίαο ησλ εληαζζνκέλσλ ζε απηφ. Οη αζθαιηζκέλνη 

απηνί ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

αλαινγηθά εθαξκνδφκελσλ.  

10. Απφ 1.1.2017 νη αζθαιηζκέλνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζην Λνγαξηαζκφ Αγξνηηθήο 

Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ θαηαβάιινπλ εηζθνξά ππέξ απηνχ, θαηαξγνχκελεο ηεο θξαηηθήο 

επηρνξήγεζεο. Ζ εηζθνξά βαξχλεη ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηηο 

εηζθνξέο γηα ηνλ θιάδν ζχληαμεο. Σν πνζνζηφ ππνινγηζκνχ ηεο εηζθνξάο νξίδεηαη 

ζην 0,25% επί ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

11. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.1140/81, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2458/1997 θαζψο 

θαη ηεο παξ. 7 ππνπεξ. ηα 6 ηνπ λ. 4093/2012, ζε φ,ηη αθνξά ζην αλψηαην φξην 

ειηθίαο θαηαξγνχληαη. 

12. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθδίδεηαη θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 

θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  
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Άξζξν 41 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  

1. Απφ ηελ 1.1.2017, ε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ 

κηζζσηψλ θαη ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ ΔΟΠΤΤ, ησλ νπνίσλ νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιάδνπ ζχληαμεο ππνινγίδνληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 38 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 7,10% επί ησλ πάζεο θχζεσο 

απνδνρψλ θαη θαηαλέκεηαη θαηά πνζνζηφ 6,45% γηα παξνρέο ζε είδνο, εθ ηνπ νπνίνπ 

2,15% βαξχλεη ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 4,30% βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε, θαη πνζνζηφ 

0,65% γηα παξνρέο ζε ρξήκα, εθ ηνπ νπνίνπ 0,40% βαξχλεη ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 

0,25% βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε.  

2. Απφ ηελ 1.1.2017, ε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ 

ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, ησλ αλεμάξηεηα απαζρνινχκελσλ, ησλ πξνζψπσλ ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ ησλ νπνίσλ νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιάδνπ ζχληαμεο ππνινγίδνληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα 

άξζξα 39 θαη 40 αληηζηνίρσο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη ππάγνληαη ζηνλ ΔΟΠΤΤ, 

νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 6,95% επί ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηφο ηνπο, φπσο απηφ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 39, βαξχλεη εμνινθιήξνπ ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη θαηαλέκεηαη 

θαηά πνζνζηφ 6,45% γηα παξνρέο ζε είδνο θαη πνζνζηφ 0,50 % γηα παξνρέο ζε 

ρξήκα. 

3. Δηδηθά γηα ηα πξφζσπα, παιαηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο θαηά ηε δηάθξηζε ηνπ 

λ. 2084/1992, ηα νπνία ππάγνληαη ή ζα ππάγνληαλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο ή εηδηθέο ή 

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, φπσο ίζρπαλ σο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δ.Σ.Α.Α., θαζψο θαη γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο αζθαιηζκέλνπο 

ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ., θαη εγγεγξακκέλνπο ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην, ε κεληαία 

ειάρηζηε βάζε ππνινγηζκνχ επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ 

εηζθνξάο αληηζηνηρεί ζην 70% επί ηνπ εθάζηνηε πξνβιεπφκελνπ θαηψηαηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ. Γηα ηα σο άλσ πξφζσπα, απφ ηελ 

1.1.2017, ε αζθαιηζηηθε εηζθνξά ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο νξίδεηαη γηα ηα δχν 

πξψηα ρξφληα απφ ηελ πξψηε ηνπο ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε ζε πνζνζηφ 4,87% επί 

ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο θαη θαηαλέκεηαη θαηά πνζνζηφ 4,52% γηα παξνρέο ζε 

είδνο θαη πνζνζηφ 0,35% γηα παξνρέο ζε ρξήκα. Γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα 

αζθάιηζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5,91% επί ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο θαη 

θαηαλέκεηαη θαηά πνζνζηφ 5,48% γηα παξνρέο ζε είδνο θαη πνζνζηφ 0,43% γηα 

παξνρέο ζε ρξήκα.  



81 
 

4. Ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αζθάιηζε ησλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ παξφληνο, ε 

αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ 

1.1.2016 έσο 31.12.2018 σο εμήο:  

α. απφ 1.1.2016 έσο 31.12.2016 ζε πνζνζηφ 3,61% επί ησλ πθηζηάκελσλ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη θαηαλέκεηαη θαηά πνζνζηφ 

3,35% γηα παξνρέο ζε είδνο θαη πνζνζηφ 0,26% γηα παξνρέο ζε ρξήκα.  

β. Απφ 1.1.2017 έσο 31.12.2017 ε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 4,73% επί ηνπ αζθαιηζηένπ 

εηζνδήκαηνο θαη θαηαλέκεηαη θαηά πνζνζηφ 4,39% γηα παξνρέο ζε είδνο θαη πνζνζηφ 

0,34% γηα παξνρέο ζε ρξήκα.  

γ. Απφ 1.1.2018 έσο 31.12.2018 ε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5,84% επί ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο θαη 

θαηαλέκεηαη θαηά πνζνζηφ 5,42% γηα παξνρέο ζε είδνο θαη πνζνζηφ 0,42% γηα 

παξνρέο ζε ρξήκα. 

δ. Απφ 1.1.2019 έσο 31.12.2019 ε αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 6,95% επί ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο θαη 

θαηαλέκεηαη θαηά πνζνζηφ 6,45% γηα παξνρέο ζε είδνο θαη πνζνζηφ 0,50% γηα 

παξνρέο ζε ρξήκα.   

5. α. Όπνπ ην πνζνζηφ εηζθνξψλ είλαη θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ κηθξφηεξεο ή 

κεγαιχηεξεο ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν απηφ, αλαπξνζαξκφδνληαη ηζφπνζα εηεζίσο 

κέρξη ηελ 31.12.2019 ψζηε απφ 1.1.2020 λα δηακνξθσζεί ζηα αλσηέξσ πνζνζηά.  

β. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 42 Δηδηθό παξάβνιν αζθαιηζηηθήο θάιπςεο αγξεξγαηώλ  

1. α. Γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο σο εξγάηεο γεο ζε εξγαζίεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 27 ηνπ λ. 2639/1998 (ΦΔΚ 205 Α`) εθδίδεηαη εηδηθφ παξάβνιν αγνξάο 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αγξεξγαηψλ, ζην εμήο παξάβνιν, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 

ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ππέξ ηνπ ΔΦΚΑ. Σα παξάβνια δηαηίζεληαη ζηνλ εξγνδφηε απφ 
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ηα θαηά ηφπνπο Τπνθαηαζηήκαηα ηνπ ΔΦΚΑ, απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο κε ηνλ ΔΦΚΑ 

ηξάπεδεο θαη ππνθαηαζηήκαηα απηψλ, απφ ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία θαη απφ 

νπνηνλδήπνηε άιινλ θνξέα ή δίθηπν έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε θαηαβνιή ηνπ νηθείνπ 

πνζνχ ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο.  

β. Οη Σξάπεδεο θαη ινηπνί θνξείο απνδίδνπλ αλά κήλα ζηνλ ΔΦΚΑ ηα πνζά πνπ 

εηζέπξαμαλ απφ ηελ δηάζεζε ηνπ παξαβφινπ. 

γ. Ο Δ.Φ.Κ.Α. ζηέιλεη εηήζηα ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ζηνλ εξγνδφηε, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφδεημε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, κέρξη ηνπ νξίνπ πνπ ζα 

νξηζηεί κε ηελ απφθαζε ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξαγξάθνπ 2. 

 

 2. α. Ο ηχπνο ηνπ παξαβφινπ, ηα αλαγξαθφκελα ζε απηφ ζηνηρεία εξγνδφηε θαη 

εξγαδφκελνπ, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηαζθάιηζεο ηεο 

γλεζηφηεηαο ηνπ, ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα ηεξεζεί γηα ηελ είζπξαμε θαη απφδνζε ησλ 

εηζθνξψλ ζηνλ ΔΦΚΑ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ή ζηνηρείν γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα 

απφ γλψκε ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηνπ ΟΓΑ. 

β. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζκέηξεζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην παξάβνιν ζηα 

έμνδα ησλ αγξνηψλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπο, θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

 

Άξζξν 43 Πξνζεζκία Καηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

1. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ΟΑΔΔ, ην 

ΔΣΑΑ θαη ηνλ ΟΓΑ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαη εκκίζζσλ, θαηαβάιινληαη εληφο 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πξνζεζκηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα γηα θάζε θνξέα δηαδηθαζία κέρξη 31.12.2016. 
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2. Απφ 1.1.2017 νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ, ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ θαη εκκίζζσλ, πνπ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ππάγνληαλ 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ θαη ηνπ ΔΣΑΑ, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 40 

θαηαβάιινληαη αλά ηαθηηθά πεξηνδηθά δηαζηήκαηα, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Δάλ δελ 

εμνθιεζνχλ εγθαίξσο νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζεσξνχληαη θαζπζηεξνχκελεο θαη 

βαξχλνληαη κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 44 Δηζθνξέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζπληαμηνύρσλ 

Ζ παξ. 31 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4334/2015 (Α΄ 80) ε νπνία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 2, 

ππνπαξ. Δ2 ηεο παξ. Δ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (Α 94) αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 

30, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:  

«30. α) Απφ ηελ 1.7.2016 ε εηζθνξά πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ππέξ ΔΟΠΤΤ ησλ 

ζπληαμηνχρσλ πνπ θαιχπηνληαη γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ 

θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 6%, θαη ππνινγίδεηαη επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ θχξηαο 

ζχληαμεο αθνχ αθαηξεζνχλ ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Δηζθνξά Αιιειεγγχεο 

πληαμηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010 (115
 
Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη ησλ 

παξαγξάθσλ 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3986/2011 (152 Α΄), φπσο ηζρχεη . 

ε πεξίπησζε ζπξξνήο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο θχξησλ ζπληάμεσλ ζην ίδην πξφζσπν, 

ην σο άλσ πνζνζηφ χςνπο 6% ππνινγίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ θαηαβαιιφκελσλ 

ζπληάμεσλ, αλεμαξηήησο αηηίαο θαη αθνχ αθαηξεζνχλ ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010 (115
 
Α΄), φπσο 

ηζρχεη, θαη ησλ παξαγξάθσλ 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3986/2011 (152 Α΄), 

φπσο ηζρχεη 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζπληαμηνχρνη ιακβάλνπλ ζχληαμε θαη απνδνρέο απφ 

κηζζσηή εξγαζία ή απφ άζθεζε επαγγέικαηνο ή απαζρφιεζεο, θαηαβάιιεηαη ην 

πξνβιεπφκελν πνζνζηφ εηζθνξάο ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο επί ηεο ζπληάμεσο 

πνπ ιακβάλνπλ, θαζψο θαη επί ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ή επί ηνπ κεληαίνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο.  
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β) Απφ ηελ 1.1.2016 παξαθξαηείηαη εηζθνξά 6% ππέξ ΔΟΠΤΤ απφ ηηο επηθνπξηθέο 

ζπληάμεηο, ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ θαιχπηνληαη γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο απφ 

ηνλ ΔΟΠΤΤ ππνινγηδφκελεο επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο αθνχ 

αθαηξεζνχλ ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ 

ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010 (115
 
Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη ησλ παξαγξάθσλ 11 θαη 

12 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3986/2011 (152 Α΄), φπσο ηζρχεη. 

ε πεξίπησζε ζπξξνήο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο επηθνπξηθήο ζπληάμεσλ ζην ίδην 

πξφζσπν, ην σο άλσ πνζνζηφ χςνπο 6% ππνινγίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ 

θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο θαη αληηζηνηρνχλ ζηελ Δηδηθή 

Δηζθνξά πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 44, παξ.13 ηνπ 

λ.3986/2011 (152 Α΄), φπσο ηζρχεη.» 

 

Άξζξν 45 Κνηλό Μεηξών Δηζθνξώλ θαη Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 

1. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζεζπίδεηαη θνηλφ κεηξψν ησλ ππφρξεσλ 

θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θφξνπ εηζνδήκαηνο ζην νπνίν 

ελζσκαηψλνληαη θαη ελαξκνλίδνληαη νη δηαδηθαζίεο εγγξαθήο, δήισζεο, πιεξσκήο 

θαη βεβαίσζεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.  

2. Με ηελ ίδηα απφθαζε, ε νπνία πξέπεη λα εθδνζεί εληφο ηνπ 2016, θαζνξίδνληαη νη 

θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνχ κεηξψνπ, ν 

ππεχζπλνο θνξέαο ιεηηνπξγίαο, νη αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ 

θαη θιάδσλ νη πξνζαξκνγέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1. 

3. Απφ 1/07/2016 νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ α΄θαη β΄βαζκνχ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηψλ θαη δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, ησλ αηξεηψλ 

νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ θιεξηθψλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ηνπ 

πάζεο θχζεσο έλζηνινπ πξνζσπηθνχ θαη φισλ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην 

Γεκφζην,ζηα ΝΠΓΓ θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ 

ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο ή κίζζσζεο έξγνπ ή παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, 
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δειψλνληαη θαη θαηαβάιινληαη ζε κεληαία βάζε, απφ ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκήο 

κέζσ Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο. 

4. Με θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ 

θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο πεξηνδηθήο δήισζεο θαη θαηαβνιήο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ 

Γειψζεσλ, ν ππεχζπλνο θνξέαο ιήςεο ησλ Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ, νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ θαη θιάδσλ νη πξνζαξκνγέο ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 5. 
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Άξζξν 46 Αληηθεηκεληθό ζύζηεκα ηεθκαξηνύ ππνινγηζκνύ εηζθνξώλ 

1. α. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, κπνξεί λα ζεζπίδεηαη αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα ηεθκαξηνχ 

ππνινγηζκνχ ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ εκεξνκηζζίσλ θαη πνζνχ 

εηζθνξψλ γηα θαηεγνξίεο ή θιάδνπο επηρεηξήζεσλ θαηά κήλα ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο ή άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αλάινγα κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. Ζ 

πξνζδηνξηδφκελε θαηά ην ζχζηεκα απηφ δαπάλε απνηειεί ην ειάρηζην νθεηιφκελν 

πνζφ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηά καρεηφ ηεθκήξην.  

β. Με ηηο απνθάζεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ θαζνξίδεηαη ην αληηθεηκεληθφ 

ζχζηεκα ηεθκαξηνχ ππνινγηζκνχ γηα θάζε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, ε δηαδηθαζία 

είζπξαμεο ησλ επηπιένλ ησλ δεισζέλησλ πνζψλ εηζθνξψλ θαη θάζε αλαγθαίν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο εηδηθφηεξν δήηεκα. 

2. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην παξαπάλσ ειάρηζην ηεθκαξηφ πνζφ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ηα δεισζέληα απφ ηνλ εξγνδφηε εκεξνκίζζηα ν εξγνδφηεο δχλαηαη 

λα ακθηζβεηήζεη ηνλ ππνινγηζκφ ππνβάιινληαο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

Α.Π.Γ. ηνπ αληίζηνηρνπ δηαζηήκαηνο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θαη θάζε αλαγθαίν 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. ε πεξίπησζε πνπ δελ ακθηζβεηεζεί ν ππνινγηζκφο ή δελ 

γίλνπλ δεθηέο νη αληηξξήζεηο ηνπ εξγνδφηε ην επηπιένλ δεισζέλ πνζφ ζπκςεθίδεηαη 

κε νθεηιφκελεο εηζθνξέο γηα αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ 

αλ δηαπηζησζεί κεηαγελέζηεξα φηη απηνί απαζρνιήζεθαλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγνδφηε θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Αλ ν εξγνδφηεο απαζρνιεί 

εξγαδφκελνπο κεξηθήο απαζρφιεζεο ην επηπιένλ πνζφ δχλαηαη επηπιένλ λα 

ζπκςεθηζζεί κε ην απαηηνχκελν γηα ηνπο ίδηνπο εξγαδφκελνπο πνζφ εηζθνξψλ γηα 

πιήξε απαζρφιεζε. 

3. Ζ θαηαβνιή ησλ ειάρηζησλ εηζθνξψλ βάζεη ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ εξγνδφηε απφ ηελ θαηαβνιή επηπιένλ 

εηζθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ θαη πνηλψλ αλ δηαπηζησζεί απαζρφιεζε 

επηπιένλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ.  

4. Σν αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα ηεθκαξηνχ ππνινγηζκνχ ξπζκίδεηαη κε βάζε πξφζθνξα 

θξηηήξηα ππνινγηζκνχ ηεο ειάρηζηεο εξγαηηθήο απαζρφιεζεο φπσο είλαη ελδεηθηηθά 

ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, ε 
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ηπρφλ επνρηαθή θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ν θχθινο εξγαζηψλ , νη 

αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εηδηθφηεηεο, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο, ε ηπρφλ εηζθνξά πξνζσπηθήο απαζρφιεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε ή ηνπο 

εηαίξνπο εξγνδνηηθήο επηρείξεζεο. 

 

Άξζξν 47 Αλώλπκε Δηαηξία Γηαρείξηζεο ηεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ 

1. πζηήλεηαη Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηεο 

Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ Α.Δ. (Δ.ΓΗ.ΑΚΗ.ΠΔ. Α.Δ.)» 

(εθεμήο «εηαηξεία»), κε κνλαδηθφ κέηνρν ηνλ ΔΦΚΑ. Ζ εηαηξεία είλαη αφξηζηεο 

δηάξθεηαο. Ζ Δηαηξία ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ αζθείηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο  

2. Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαηά ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεηαη ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ  

3. Ζ εηαηξεία αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ησλ άξζξσλ 21 επ. ηνπ λ.2778/1999, απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α` ηνπ λ.3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνί (ΓΔΚΟ)», φπσο ηζρχεη θαη γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ 

ηνπο λφκνπο απηνχο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1920 «Πεξί Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ». 

4. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ 

ρηιηάδσλ επξψ, εθθξαδφκελν κε κία κεηνρή, αλαιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην 

ειιεληθφ δεκφζην) θαη θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ . 

5. θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε δηνίθεζε, ε δηαρείξηζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε 

εθκεηάιιεπζε, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο κεγίζηεο δπλαηήο απφδνζεο πξνο φθεινο 

ηνπ ΔΦΚΑ αθηλήησλ, επί ησλ νπνίσλ έρεη δηθαηψκαηα ν ΔΦΚΑ θαζψο θαη άιισλ 

αθηλήησλ, πνπ ελδερνκέλσο κεηαβηβάδνληαη ζε απηήλ κε αγνξαπσιεζία, δσξεά, 

θιεξνδφηεκα ή άιινπ ηχπνπ ζχκβαζε ή πνπ απνθαζίδεηαη, κε θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, , Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο λα ηεο αλαηεζνχλ. Ζ εηαηξεία έρεη ηελ 
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αξκνδηφηεηα απνθιεηζηηθήο δηνίθεζεο, αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ αθηλήησλ 

θαη ησλ δηθαησκάησλ επί απηψλ, ηα νπνία ηεο αλαηίζεληαη. Δηδηθφηεξα, ζηελ Δηαηξία. 

αλήθεη ε αξκνδηφηεηα απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο, αμηνπνίεζεο ησλ 

αθηλήησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ ησλ ΦΚΑ θαζψο θαη αθηλήησλ ή 

δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ ηνπ ΔΦΚΑ, εθηφο ησλ αθηλήησλ πνπ ζα παξακείλνπλ ζηελ 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ιφγνπο ηδηφρξεζεο ή θάιπςεο θηηξηαθψλ 

αλαγθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή επνπηεπφκελσλ απφ απηφ θνξέσλ). Ζ αλάζεζε ζηελ 

Δηαηξεία ηεο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο, αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Όηαλ ηα αθίλεηα αλήθνπλ ζε θνξείο πνπ δελ επνπηεχεη ν 

Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε 

αλάζεζε ηεο δηνίθεζεο, αμηνπνίεζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο απηψλ γίλεηαη 

κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ Τπνπξγνχ. Με ηελ έθδνζε ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο, ε εηαηξεία ππεηζέξρεηαη απηνδηθαίσο ζε ηπρφλ ηζρχνπζεο 

ζπκβάζεηο κίζζσζεο, παξαρψξεζεο ή άιιεο ζπκβάζεηο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ σο άλσ αθηλήησλ θαζψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ θαη ζπζηαηηθψλ 

ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ παξφληνο γηα ηηο 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζε εμέιημε. 

6.  Με ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηνίθεζεο, 

αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο αθηλήησλ ζηελ εηαηξεία, ε εηαηξεία δηθαηνχηαη λα 

ελεξγεί θάζε πξάμε δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο, αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 

παξαπάλσ αθηλήησλ θαζψο ησλ επ΄απηψλ εκπξαγκάησλ θαη ελνρηθψλ δηθαησκάησλ. 

Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ θχξην ησλ αθηλήησλ θαη ηνλ δηθαηνχρν 

ησλ εκπξαγκάησλ θαη ελνρηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο πξνζηαζίαο 

απηψλ, φηαλ απηέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Γηα λα 

κεηαβηβάζεη ε εηαηξεία θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν ζε ηξίηνπο ηελ θπξηφηεηα ησλ 

αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ ηεο παξαρσξείηαη ε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε, 

απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ (ή ησλ Τπνπξγψλ) πνπ εμέδσζαλ ηελ απφθαζε 

παξαρψξεζεο ηεο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ αθηλήηνπ.  

7. Σα έζνδα απφ ηελ ελ γέλεη δηνίθεζε, αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

αθηλήησλ, νη ηφθνη θαη ηα κεξίζκαηα απφ ηηο θαηαζέζεηο θαη ηηο επελδχζεηο εζφδσλ 

απφ ηα αθίλεηα απνηεινχλ πφξν ηνπ ΔΦΚΑ.  
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8. Ο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο επηδηψθεηαη θαη επηηπγράλεηαη κε ηα θαηάιιεια κέζα 

θαη ηδίσο κε ηα αθφινπζα: 

 Α. Πξαγκαηνπνίεζε θάζε πξάμεο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο, αμηνπνίεζεο θαη ελ γέλεη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ αθηλήησλ, πνπ αλαηέζεθαλ ζηελ εηαηξεία. Ζ δηνίθεζε, 

δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηαθηηθήο εθκεηάιιεπζεο,  

Β. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ δηνίθεζε, δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ, 

Γ. Ζ πψιεζε, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηηκήκαηνο,  

Γ. Ζ αλάζεζε κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηηο 

θαηάιιειεο ρξήζεηο ησλ αθηλήησλ, 

Δ. Ζ ζχζηαζε εκπξαγκάησλ επί ησλ αθηλήησλ.  

Σ. Ζ εθκίζζσζε ησλ αθηλήησλ,  

Ε Ζ παξαρψξεζε αθηλήησλ κε αληηπαξνρή,  

Ζ. Ζ δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία. 

Θ. Απφθηεζε, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, εκπξάγκαησλ ή/θαη ελνρηθψλ 

δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα, πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ησλ αθηλήησλ, πνπ ηεο έρνπλ 

αλαηεζεί, κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε δηνίθεζε, δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη ελ γέλεη 

ζπλνιηθή εθκεηάιιεπζε απηψλ. 

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, πνπ εγθξίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ επνπηεχνληνο ππνπξγνχ πξνζδηνξίδνληαη πεξαηηέξσ ηα κέζα δξάζεο 

ηεο Δηαηξείαο.  

9. Ζ Δηαηξεία λνκηκνπνηείηαη ελεξγεηηθά θαη δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη σο 

δηάδηθνο ζε δίθεο ή ζε ινηπέο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηα αθίλεηα πνπ 

ηεο παξαρσξνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ. 

10. Γηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θάζε είδνπο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε 

αληηθείκελν ηελ πψιεζε, αγνξά, κίζζσζε, εθκίζζσζε, παξαρψξεζε, δηνίθεζε, 

δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ θαζψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ θαη 

ζπζηαηηθψλ ηνπο, πνπ παξαρσξνχληαη ζηελ Δηαηξεία θαηά ηα αλσηέξσ, ζπλερίδεηαη 

θαη νινθιεξψλεηαη απφ ην θνξέα αλάζεζεο πνπ έρεη εθθηλήζεη ηε δηαδηθαζία απηή ζε 

ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο παξαρψξεζήο ηνπο, έσο θαη ηελ αλάδεημε νξηζηηθνχ 

αλαδφρνπ. Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία εμαθνινπζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο θαη ν θνξέαο αλάζεζεο θέξεη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ ηήξεζή ηνπο. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο δεζκεχεη ηελ Δηαηξεία.  
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11. Πφξνη ηεο Δηαηξίαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηεο, είλαη :  

α) πνζνζηφ επί ησλ εζφδσλ απφ ηελ εθπνίεζε, αμηνπνίεζε θαη ηελ ελ γέλεη 

δηαρείξηζε ησλ αθηλήησλ, πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

β) πάγην δηαρεηξηζηηθφ δηθαίσκα επί ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ ηίζεληαη ζηε 

δηάζεζή ηεο απφ ηνλ ΔΦΚΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη’ εληνιή ησλ αγνξψλ 

αθηλήησλ ή εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ ή εθπφλεζε κειεηψλ. 

γ) επηρνξήγεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο, κε 

πνζφ πνπ νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Δξγαζίαο. 

δ) έζνδα απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ζηα 

νπνία ζπκκεηέρεη ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο, 

ζη) δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο πξνο ηελ εηαηξεία.  

12. Οη θαλφλεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηε δηνίθεζε, 

δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

13. Οη πξάμεηο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ αθηλήησλ απφ ηελ εηαηξεία 

ππάγνληαη ζην θαζεζηψο πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ, απαιιαγήο απφ θφξνπο, ηέιε, 

εηζθνξέο ή δηθαηψκαηα, ησλ νπνίσλ απνιαχεη ν ΔΦΚΑ θαη νη ΦΚΑ, ζηνπο νπνίνπο 

αλήθνπλ ηα αθίλεηα.  

14. Γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο νπζηαζηηθέο θαη δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ είζπξαμε 

εζφδσλ ηνπ ΦΚΑ.  

15. Όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο είλαη  

α) ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ,  

β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη  

γ) Ο Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο Δ.Γ.Α.Π.Α.Ο. Α.Δ. απνηειείηαη απφ επηά 

κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ: α) Σνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, πνπ 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,  

β) έλα κέινο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΦΚΑ,  

γ) έλα κέινο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ,  

δ) δχν κέιε πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

ε) έλα κέινο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΣΔΑΔΠ. 
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16. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηεηξαεηήο.  

17. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο εηαηξείαο 

θαη θαηά θχξην ιφγν δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξείαο, ελψ επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. Γηνηθεί ηελ 

εηαηξεία θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο θαη ηελ πεξηνπζία ηεο, ζπληάζζεη ηνλ εηήζην 

ηζνινγηζκφ θαη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο δηαρείξηζεο, επηκειείηαη ηεο είζπξαμεο 

ησλ εζφδσλ, ζπλάπηεη ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο, 

παξέρεη ηα αλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο ρξεκαηηθά 

πνζά θαη γεληθά πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο. Δγθξίλεη ηα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία γεληθά ηνπ έξγνπ ηεο, εηζεγείηαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Απνθαζίδεη γηα 

ηελ πξφζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ. Καηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη αξκνδίσο ην 

ηξαηεγηθφ θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηηο αλαζεσξήζεηο ή 

αλακνξθψζεηο ησλ ζρεδίσλ απηψλ. πληάζζεη θαη ππνβάιιεη αξκνδίσο ηελ εηήζηα 

έθζεζε πεπξαγκέλσλ. Μπνξεί λα αλαζέηεη κε απφθαζή ηνπ νξηζκέλεο αξκνδηφηεηέο 

ηνπ ζηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν εηαηξείαο. Μπνξεί επίζεο λα 

εμνπζηνδνηεί φξγαλα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ελέξγεηα νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαζψο θαη 

γηα ηελ ππνγξαθή ζπκβάζεσλ, ηελ θαηάξηηζε θαη ηνπο γεληθνχο φξνπο ησλ νπνίσλ 

έρεη πξνεγθξίλεη. 

18. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 

εηαηξίαο:  

α) πγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. 

β) Δθπξνζσπεί ηελ Δηαηξία ζε θάζε δηθαζηηθή, δηνηθεηηθή ή άιιε Αξρή.  

γ) Γηνξίδεη πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο.  

δ) Δπνπηεχεη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο.  

ε) Αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλαζέηεη ην Γ. 

19. α) Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί ακέζσο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ πξψηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο Γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ πξνζιακβάλεη 

πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε ζχκβαζε 

έκκηζζεο εληνιήο, θαζψο θαη κε ζπκβάζεηο έξγνπ, θαηφπηλ πξνθήξπμεο, κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β) Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο ζε πξνζσπηθφ κπνξεί λα γίλεη θαη κε 

κεηαθνξά ή κε κεηάηαμε ή κε απφζπαζε θαη έληαμε πξνζσπηθνχ πνπ ήδε ππεξεηεί 

ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α` θαη Β`βαζκνχ 
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ή ζε λνκηθά πξφζσπα, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη θαηά πιεηνςεθία 

ζην Γεκφζην άκεζα ή έκκεζα, ή ζε θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο 

απηφο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (Α` 28), ην νπνίν θαηέρεη 

ηα ηππηθά πξνζφληα ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. Ζ κεηαθνξά ή απφζπαζε 

θαη έληαμε πξαγκαηνπνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν 

απνζπάηαη. Ζ δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο νξίδεηαη κέρξη δχν ρξφληα θαη κπνξεί λα 

παξαηαζεί κε απφθαζε ησλ ίδησλ Τπνπξγψλ κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα ίζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο ησλ απνζπαζζέλησλ ππαιιήισλ βαξχλεη 

ηελ εηαηξεία. 

20. Με θαλνληζκφ, πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο 

θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο κειεηψλ, ππεξεζηψλ, εθηέιεζεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ θηλεηψλ 

πξαγκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη ζπλαθψλ εξγαζηψλ, αγνξψλ αθηλήησλ, κηζζψζεσλ, 

εθκηζζψζεσλ θαη γεληθά παξαρσξήζεσλ ρξήζεο θαη θάζε άιινπ ελνρηθνχ ή 

εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί αθηλήησλ. Μέρξη λα θαηαξηηζζεί ν θαλνληζκφο, γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειεηψλ, ππεξεζηψλ, εθηέιεζεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ, 

πξνκεζεηψλ θηλεηψλ πξαγκάησλ, αγνξψλ-πσιήζεσλ- κηζζψζεσλ- εθκηζζψζεσλ - 

παξαρσξήζεσλ ρξήζεο θαη θάζε άιινπ ελνρηθνχ ή εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί 

αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ θαη εθηειέζεσο εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη 

νη θείκελεο δηαηάμεηο.  

21. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο 

ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δηαηξίαο. 

 

Άξζξν 48 ύζηαζε Δηαηξείαο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Γηεπξπκέλνπ 

θνπνύ Αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ (ΑΔΓΑΚ Α.Ο.) θαη ζπγρώλεπζεο ζε απηήλ 

εηαηξηώλ ΔΓΔΚΣ ΔΠΔΤ & ΑΔΓΑΚ ΑΟ Α.Δ. 

 

1. πζηήλεηαη Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Δηαηξεία Γηαρείξηζεο 

Κηλεηήο Πεξηνπζίαο ηνπ ΔΦΚΑ θαη ησλ ΦΚΑ Αλψλπκε Δηαηξεία» (Δ.ΓΗ.ΚΗ.ΠΔ. ΑΔ) 
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», εθεμήο «εηαηξεία», , κε κνλαδηθφ κέηνρν ην ειιεληθφ δεκφζην. Ζ εηαηξεία είλαη 

αφξηζηεο δηάξθεηαο. Ζ Δηαηξία ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ αζθείηαη 

απφ θνηλνχ απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

2. Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαηά ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. 

3.  Ζ εηαηξεία αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 

Α`), φπσο ηζρχεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α` ηνπ λ.3429/2005 «Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (ΓΔΚΟ)», φπσο ηζρχεη θαη γηα φζα ζέκαηα δελ 

ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηνπο λφκνπο απηνχο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1920 (ΑΊ44) 

«Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ». 

4. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ 

ρηιηάδσλ επξψ, εθθξαδφκελν κε κία κεηνρή απφ ην ειιεληθφ δεκφζην θαη 

θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.  

5. θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ ΔΦΚΑ, 

ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ λ. 3586/2007 (ΦΔΚ 151 Α`), φπσο 

ηζρχεη, σο εμήο: ηελ εηαηξεία αλήθεη ε αξκνδηφηεηα απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο, 

δηνίθεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ ΔΦΚΑ θαη ησλ ΦΚΑ). Ζ 

αλάζεζε ζηελ Δηαηξεία ηεο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο θηλεηήο 

πεξηνπζίαο γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

6. Δηδηθφηεξνο ζθνπφο ηεο Δηαηξίαο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε δηαρείξηζε, 

ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ζην πιαίζην πνπ δηαγξάθεη ε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ ΦΚΑ ζην θνηλφ θεθάιαην 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε αμηνπνίεζε θεθαιαίσλ ΦΚΑ, φπσο ελδεηθηηθά ε αγνξά 

θαη πψιεζε θηλεηψλ αμηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηίηισλ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζπκβνπιψλ, ζχληαμε κειεηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο γηα 

ηε δηαηήξεζε θαη ηηο επελδχζεηο θεθαιαίσλ θαη ε δηαρείξηζε θάζε θηλεηήο πεξηνπζίαο 

ΦΚΑ.. 

 

7. Ο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο επηδηψθεηαη θαη επηηπγράλεηαη κε ηα θαηάιιεια κέζα 

θαη ηδίσο κε ηα αθφινπζα: 
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α. Ζ πξαγκαηνπνίεζε θάζε θαηάιιειεο πξάμεο δηαρείξηζεο, αμηνπνίεζεο θαη ελ 

γέλεη εθκεηάιιεπζεο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο, πνπ αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία  

β. ε δηαρείξηζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ,  

γ. ε αμηνπνίεζε θεθαιαίσλ ηνπ ΔΦΚΑ, φπσο ελδεηθηηθά ε αγνξά θαη πψιεζε 

θηλεηψλ αμηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηίηισλ ειιεληθνχ δεκνζίνπ,  

δ. ε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ ΦΚΑ θαη ηνπ ΔΦΚΑ ζην θνηλφ θεθάιαην ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,  

ε. ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζπκβνπιψλ,  

ζη. ε ζχληαμε κειεηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη επελδχζεηο 

θεθαιαίσλ.  

δ.. Ζ αλάζεζε κειεηψλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

ε. Ζ δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηαθηηθήο εθκεηάιιεπζεο  

ζ. Ζ πψιεζε θηλεηήο πεξηνπζίαο, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηηκήκαηνο. 

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, πνπ εγθξίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ επνπηεχνληνο ππνπξγνχ πξνζδηνξίδνληαη πεξαηηέξσ ηα κέζα δξάζεο 

ηεο Δηαηξείαο  

8. ηελ εηαηξία κεηαβηβάδεηαη απηνδίθαηα ε θηλεηή πεξηνπζία, θηλεηέο αμίεο θαη 

κεηξεηά ησλ ΦΚΑ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Δζληθφ Φνξέα Αζθάιηζεο θαη ησλ 

ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ, εθηφο απφ ηα αλαγθαία γηα ηελ ηξέρνπζα 

ρξεκαηνδφηεζε πνζά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΚΑ, φπσο απηά νξίδνληαη κε 

απφθαζε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

9. Πφξνη ηεο Δηαηξίαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηεο, είλαη :  

α) πνζνζηφ επί ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηε δηαρείξηζε ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ 

θνξέα, πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

β) πάγην δηαρεηξηζηηθφ δηθαίσκα επί ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ ηίζεληαη ζηε 

δηάζεζή ηεο απφ ηνλ ΔΦΚΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη’ εληνιή επελδχζεσλ ή 

εθηέιεζε έξγσλ ή εθπφλεζε κειεηψλ. 

γ)) δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο πξνο ηελ εηαηξεία.  

10. Όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο είλαη  

α) ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ,  

β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη  

γ) Ο Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 
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11. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ επηά κέιε θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ:  

α) Σνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,  

β) έλα κέινο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΦΚΑ,  

γ) έλα κέινο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ,  

δ) δχν κέιε πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ε) έλα κέινο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΣΔΑΔΠ. 

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηεηξαεηήο.  

12. Σν Γ είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο εηαηξείαο θαη θαηά θχξην ιφγν 

δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, ελψ επνπηεχεη 

θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. Γηνηθεί ηελ εηαηξεία θαη δηαρεηξίδεηαη 

ηνπο πφξνπο θαη ηελ πεξηνπζία ηεο, ζπληάζζεη ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαη ηελ έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ ηεο δηαρείξηζεο, επηκειείηαη ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, ζπλάπηεη ηηο 

ζπκβάζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο, παξέρεη ηα αλαγθαία γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο ρξεκαηηθά πνζά θαη γεληθά πξνβαίλεη 

ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο. 

Δγθξίλεη ηα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, παξαθνινπζεί ηελ πνξεία 

γεληθά ηνπ έξγνπ ηεο, εηζεγείηαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηηο απαξαίηεηεο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Απνθαζίδεη γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ 

αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ θαη θαζνξίδεη ην ζχζηεκα θαη ην χςνο ησλ κηζζψλ θαη ησλ 

θάζε θχζεο απνδνρψλ απηνχ ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Ν. 2414/96. Τπνβάιιεη ζηνπο Τπνπξγνχο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

γηα έγθξηζε ην ηξαηεγηθφ ρέδην () θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην (Δ), άξζξνπ 3 

ηνπ Ν. 2414/96, θαζψο θαη ηηο αλαζεσξήζεηο ή αλακνξθψζεηο ησλ ζρεδίσλ απηψλ. 

Δπνπηεχεη ην πκβνχιην Γηεχζπλζεο θαη εγθξίλεη, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Γηεπζχλνληα πκβνχινπ, ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο απηνχ. πληάζζεη ηελ εηήζηα 

έθζεζε πεπξαγκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2414/96, ηελ νπνία 

ππνβάιιεη κέζα ζηνπο ηξεηο (3) πξψηνπο κήλεο θάζε έηνπο ζηνπο Τπνπξγνχο Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο. Μπνξεί λα 

αλαζέηεη κε απφθαζή ηνπ νξηζκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηνλ Πξφεδξν ή ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή λα εμνπζηνδνηεί απηνχο ή άιια φξγαλα ηεο εηαηξείαο, γηα 

ηελ ελέξγεηα νξηζκέλσλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή ζπκβάζεσλ, ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηνπο γεληθνχο φξνπο, ηνπο νπνίνπο έρεη πξνεγθξίλεη". 
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 13. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 

εηαηξίαο:  

α) πγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. 

β) Δθπξνζσπεί ηελ Δηαηξία ζε θάζε δηθαζηηθή, δηνηθεηηθή ή άιιε Αξρή.  

γ) Γηνξίδεη πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο.  

δ) Δπνπηεχεη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο.  

ε) αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλαζέηεη ην Γ. 

Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί ακέζσο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ πξψηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο.  

ΜΔ θνηλή απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο 

ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δηαηξίαο. 

 

 

Άξζξν 49 πγρώλεπζε εηαηξεηώλ 

1. ηελ «Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Κηλεηήο Πεξηνπζίαο ηνπ ΔΦΚΑ θαη ησλ ΦΚΑ 

Αλψλπκε Δηαηξεία» (Δ.ΓΗ.ΚΗ.ΠΔ. ΑΔ) » ζπγρσλεχνληαη, κε απνξξφθεζή ηνπο απφ 

απηήλ, νη αθφινπζεο εηαηξείεο: 

Α. ε Αλψλπκε Δηαηξία Γηαρείξηζε Δηδηθνχ Κεθαιαίνπ Αζθάιηζεο (ΦΔΚ χζηαζεο 

273/8.12.1999) θαη  

Β. ε Αλψλπκε Δηαηξία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Αζθαιηζηηθψλ 

Οξγαληζκψλ (ΦΔΚ χζηαζεο 8835/27.9.2000) 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα θαη νη ιεπηνκέξεηεο 

ηεο σο άλσ απνξξνθήζεσο. 

 

Άξζξν 50 Μεηνρηθά Σακεία  

1. Ζ ρνξήγεζε παξνρψλ απφ ην Μεηνρηθφ Σακείν Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ 
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(Μ.Σ.Π.Τ.), αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ηα Μεηνρηθά Σακεία ηξαηνχ, Αεξνπνξίαο θαη 

Ναπηηθνχ, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ρξεκαηνδνηείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ κεηφρσλ θαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

ηακείσλ. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, κε εμαίξεζε ηνπο πφξνπο έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

κεξηζκάησλ ησλ ελ δπλάκεη κεξηζκαηνχρσλ, ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο εθθξεκνχλ θαηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Ζ ππνπεξίπησζε Δ’ ηεο πεξίπησζεο 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΗΑ.2 ηεο παξαγξάθνπ 

ΗΑ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4254/2014 (ΦΔΚ Α’ 85) θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ 

άξζξνπ 220 ηνπ λ. 4281/2014 (ΦΔΚ Α’ 160) θαηαξγνχληαη.  

 

Άξζξν 51 Γηαηάμεηο ΜΣΠΤ 

1. Σν άξζξν 49 ηνπ π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Σν κεληαίν κέξηζκα (Μ) ησλ κεηφρσλ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ 

Τπαιιήισλ (Μ.Σ.Π.Τ.) θαζνξίδεηαη ίζν κε ην άζξνηζκα (Μ = Μ.α + Μ.β): 

α) ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ επί ην ρξφλν ζπκκεηνρήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., 

αλαγφκελν ζε έηε, επί ηνλ εηήζην ζπληειεζηή αλαπιήξσζεο (), ζχκθσλα κε ηνλ 

αθφινπζν ηχπν: Τπνκέξηζκα Μ.α = ΒΜ * Υ *  

 β) ησλ ινηπψλ απνδνρψλ επί ην ρξφλν ζπκκεηνρήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

Μ.Σ.Π.Τ., γηα ηνλ νπνίν δηελεξγήζεθε επί θάζε είδνπο ησλ απνδνρψλ απηψλ θαη 

απνδφζεθε ζην Μ.Σ.Π.Τ. ε πξνβιεπφκελε θξάηεζε απφ ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 422/1981, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππέξ ηνπ 

Μ.Σ.Π.Τ., αλαγφκελν ζε έηε, επί ηνλ εηήζην ζπληειεζηή αλαπιήξσζεο (), ζχκθσλα 

κε ηνλ αθφινπζν ηχπν (ν νπνίνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξα ππνκεξίζκαηα 

Μ.β αλάινγα κε ην θαηά πεξίπησζε επίδνκα ή απνδεκίσζε): Τπνκέξηζκα Μ.β = ΛΑ 

* Υ *  

ηνπο αλσηέξσ ηχπνπο λννχληαη ηα εμήο: Μ = κεληαίν κέξηζκα, Μ.α = α΄ 

ππνκέξηζκα, Μ.β = β΄ ππνκέξηζκα, ΒΜ = βαζηθφο κηζζφο, ΛΑ = ινηπέο απνδνρέο, 
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Υ = ρξφλνο ζπκκεηνρήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., γηα ηνλ νπνίν δηελεξγήζεθε 

επί θάζε είδνπο απνδνρψλ θαη απνδφζεθε ζην Μ.Σ.Π.Τ. ε πξνβιεπφκελε θξάηεζε 

απφ ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 422/1981, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., αλαγφκελνο ζε έηε,  = εηήζηνο ζπληειεζηήο 

αλαπιήξσζεο 

2. α) Χο βαζηθφο κηζζφο (ΒΜ) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ λνείηαη ην 

ηκήκα εθείλν ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην νπνίν 

αθνξά ηνλ βαζηθφ κηζζφ θαη ην ηπρφλ επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ 

θαλνλίζζεθε ην πξψηνλ λνκίκσο ε ζχληαμε θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ κεηφρνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

β) Χο ινηπέο απνδνρέο (ΛΑ) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ λνείηαη ην 

ηκήκα εθείλν ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ ην νπνίν 

αθνξά ηηο επηπιένλ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ (ΒΜ), ινηπέο απνδνρέο (επηδφκαηα, 

απνδεκηψζεηο θ.ιπ.) βάζεη ησλ νπνίσλ θαλνλίζζεθε ην πξψηνλ λνκίκσο ε ζχληαμε 

θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ κεηφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη επί ησλ απνδνρψλ απηψλ δηελεξγήζεθε θαη απνδφζεθε ζην Μ.Σ.Π.Τ. 

ε πξνβιεπφκελε θξάηεζε ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 422/1981, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. θαη γηα φζν 

ρξφλν δηελεξγήζεθε θαη απνδφζεθε. 

3. Ο εηήζηνο ζπληειεζηήο αλαπιήξσζεο () ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

αλαπξνζαξκφδεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ θάζε έηνπο κε απφθαζε ηνπ  

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, σο ην γηλφκελν ηνπ εηήζηνπ ζπληειεζηή 

αλαπιήξσζεο 0,215% επί ην πειίθν ησλ εθηηκψκελσλ εηήζησλ εζφδσλ 

αθαηξνπκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, πξνο ηηο αληίζηνηρεο παξνρέο ηξέρνληνο 

έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία εηήζησλ ειιεηκκάησλ ζε ηακεηαθή 

θαη δεδνπιεπκέλε βάζε. 

4. Σα δηθαηνχκελα απφ ην Μ.Σ.Π.Τ. κεξίζκαηα φζσλ έρνπλ εμέιζεη ηεο Τπεξεζίαο 

κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο αλαπξνζαξκφδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., κε βάζε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ κεξίζκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ 
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κεηξψνπ ησλ κεηφρσλ.  

Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο αλαπξνζαξκνγήο απηήο αξρίδνπλ απφ 1.1.2016. Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξνθχπηνληνο απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή λένπ κεξίζκαηνο θαη ηνπ 

αζξνίζκαηνο ηνπ πξν ηεο αλαπξνζαξκνγήο παιαηνχ κεξίζκαηνο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

δηαθνξάο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3336/2005, ε νπνία δελ δηαηεξείηαη, κε 

θαλέλαλ ηξφπν δελ αλαδεηείηαη απφ ηνπο κεξηζκαηνχρνπο θαη παξακέλεη ζην 

Μ.Σ.Π.Τ. ππέξ ησλ κειινληηθψλ γελεψλ κεξηζκαηνχρσλ ηνπ. 

Γηα φζνπο εμήιζαλ απφ ηελ ππεξεζία κέρξη θαη ηηο 19.04.2005, σο βαζηθφο κηζζφο 

(ΒΜ) γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ λνείηαη ν βαζηθφο κηζζφο θαη ην 

επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο, κε βάζε ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε λνκίκσο αλά 

κεξηζκαηνχρν ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3336/2005 πξψηε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ κεξηζκάησλ ηνπο. 

Γηα φζνπο εμήιζαλ απφ ηελ ππεξεζία απφ ηηο 20.04.2005 κέρξη θαη ηηο 31.10.2011, 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ σο βαζηθφο κηζζφο (ΒΜ) λνείηαη ν 

βαζηθφο κηζζφο θαη ην επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο πνπ έθεξε λνκίκσο ν κέηνρνο θαηά 

ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ ππεξεζία. 

Γηα φζνπο εμήιζαλ απφ ηελ ππεξεζία απφ ηηο 01.11.2011 κέρξη θαη ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ην ππνκέξηζκα 

Μ.α θαζνξίδεηαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ ππνκεξηζκάησλ Μ.α.1 θαη Μ.α.2, ηα νπνία 

θέξνπλ σο βαζηθφ κηζζφ (ΒΜ), γηα ην δηάζηεκα ππεξεζίαο έσο 31.10.2011, ην 

βαζηθφ κηζζφ θαη ην ηπρφλ επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο πνπ έθεξε λνκίκσο ν 

ππάιιεινο ηελ 31.10.2011 θαη, γηα ην δηάζηεκα ππεξεζίαο απφ 01.11.2011 κέρξη θαη 

ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην βαζηθφ κηζζφ θαη ην ηπρφλ επίδνκα ρξφλνπ 

ππεξεζίαο πνπ έθεξε λνκίκσο ν ππάιιεινο θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ ππεξεζία, 

αληηζηνίρσο.  

Γηα φζνπο εμήιζαλ απφ ηελ ππεξεζία απφ ηηο 20.04.2005 κέρξη θαη ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ σο ινηπέο 

απνδνρέο (ΛΑ) λννχληαη νη ινηπέο απνδνρέο (επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο θ.ιπ.) επί ησλ 

νπνίσλ δηελεξγήζεθε θαη απνδφζεθε ζην Μ.Σ.Π.Τ. ε πξνβιεπφκελε θξάηεζε 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 422/1981, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. θαη γηα φζν ρξφλν δηελεξγήζεθε θαη 
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απνδφζεθε. 

5. Απνθιείεηαη ν θαζνξηζκφο θαηψηαηνπ νξίνπ κεξίζκαηνο. Σα δηθαηνχκελα απφ ην 

Μ.Σ.Π.Τ. κεξίζκαηα φζσλ έρνπλ εμέιζεη ηεο Τπεξεζίαο, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο, ηα νπνία ππνινγίζηεθαλ κε βάζε δηαηάμεηο πεξί 

θαηψηαηνπ νξίνπ κεξίζκαηνο, αλαπξνζαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.» 

2. ην άξζξν 40 ηνπ π.δ. 422/1981 (Α’ 114), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη λέα 

παξάγξαθνο 4 σο εμήο: 

«4. α) Δάλ ν κέηνρνο ζπληαμηνδνηεζεί πξνηνχ ζπκπιεξψζεη ην ειάρηζην φξην 

ζπκκεηνρήο ζην Μ.Σ.Π.Τ. γηα απνλνκή κεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο, δηθαηνχηαη, εθάπαμ επηζηξνθή αηνκηθψλ ηνπ θξαηήζεσλ, εθφζνλ έρεη 

ειάρηζην φξην ζπκκεηνρήο ζην ηακείν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, δελ έρεη 

αλαγλσξίζεη ή εμαγνξάζεη ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ζπκπιήξσζεο ηνπ 

ειάρηζηνπ νξίνπ ζπκκεηνρήο θαη δελ έρεη επηηχρεη ηελ απνλνκή ζπληάμεσο ή 

κεξίζκαηνο  κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 4202/1961 θαη ηνπ λ. 

3232/2004, φπσο ηζρχνπλ,  κε ην Μ.Σ.Π.Τ. είηε σο απνλέκνληα είηε σο ζπκκεηέρνληα 

νξγαληζκφ. Μεηά ηελ είζπξαμε ησλ θξαηήζεσλ απφ ην κέηνρν δελ εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο πεξί αλαγλψξηζεο θαη εμαγνξάο ρξφλνπ ζπκκεηνρήο ζην  Μ.Σ.Π.Τ. θαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 4202/1961 (Α’ 175) θαη ηνπ λ. 3232/2004 (Α’ 48), φπσο ηζρχνπλ,  

κε ην Μ.Σ.Π.Τ. είηε σο απνλέκνληα είηε σο ζπκκεηέρνληα νξγαληζκφ.   

β) Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο εθάπαμ επηζηξνθήο 

ηεο πξνεγνπκέλεο πεξηπηψζεσο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

γ) Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη ζε κεηφρνπο πνπ 

απνκαθξχλνληαη απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηoδήπνηε ηξφπν, κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

3. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ π.δ. 422/1981 (Α’ 114), φπσο ηζρχεη, 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
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«1. Σν δηθαίσκα πξνο απνλνκή κεξίζκαηνο αξρίδεη: 

α) Γηα ηνπο κεηφρνπο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηαθνπήο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ κεηφρνπ. 

β) Γηα ηνπο ρήξνπο/ηηο ρήξεο θαη ηα νξθαλά ηέθλα ηνπ ελ ππεξεζία απνβηψζαληνο 

κεηφρνπ, απφ ηελ επνκέλε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο δηαθνπήο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ θαηά 

πεξίπησζε. 

γ) Γηα ηνπο ρήξνπο/ηηο ρήξεο θαη ηα νξθαλά ηέθλα ηνπ ππφ κέξηζκα κεηφρνπ απφ ηελ 

επνκέλε ηεο παξφδνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ επέιεπζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.» 

4. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ π.δ. 422/1981 (Α’ 114), φπσο ηζρχεη, 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«5. Σα νξθαλά ηέθλα ησλ κεηφρσλ δηθαηνχληαη κέξηζκα, εθφζνλ είλαη αλήιηθα θαη 

άγακα. Ζ ελειηθίσζε επέξρεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. 

Σα νξθαλά ηέθλα ησλ κεηφρσλ πνπ θνηηνχλ ζε αλψηαηεο θαη αλψηεξεο ζρνιέο ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκεο ηεο αιινδαπήο, δηθαηνχληαη κέξηζκα κέρξη ην ηέινο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο θαη πάλησο φρη πέξα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο 

ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακα. Σν κέξηζκα θαηαβάιιεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζε εηήζηα 

βάζε πηζηνπνηεηηθνχ ηεο νηθείαο ζρνιήο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε θαλνληθή 

θνίηεζε ηνπ ζπνπδαζηή.» 

5. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ π.δ. 422/1981 (Α’ 114), φπσο ηζρχεη, 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«6. Με ηα αλήιηθα ηέθλα εμνκνηνχληαη θαη ηα ελήιηθα άγακα νξθαλά, εθφζνλ είλαη 

απνδεδεηγκέλα σο ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά αλίθαλα.» 

6. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ π.δ. 422/1981 (Α’ 114), 

φπσο ηζρχεη, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«Καη` εμαίξεζε, απνθηνχλ δηθαίσκα κεξίζκαηνο θαη ηα ελήιηθα ηέθλα, εθφζνλ 

πιεξνχληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.» 

7. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ π.δ. 422/1981 (Α’ 114), φπσο ηζρχεη, 



102 
 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«1. Σα κεξίζκαηα ησλ θαηνλνκαδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

άξζξνπ δηθαηνχρσλ ρήξνπ/ρήξαο ή νξθαλψλ νξίδνληαη ζην ήκηζπ ηνπ κεξίζκαηνο, ην 

νπνίν ιάκβαλε ή είρε δηθαίσκα λα ιάβεη ν απνβηψζαο κέηνρνο. Οξίδνληαη δε ζηα 

πέληε φγδνα απηνχ γηα φζνπο έρνπλ έλα αλήιηθν ηέθλν θαη ζηα ηξία ηέηαξηα απηνχ 

γηα φζνπο έρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αλήιηθα ηέθλα, θαζψο θαη γηα πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο νξθαλά ηέθλα.» 

8. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ π.δ. 422/1981 (Α’ 114), φπσο ηζρχεη, 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«2. Ο ρήξνο/ε ρήξα θαη ηα νξθαλά, ζηελ πξψηε αίηεζή ηνπο γηα ηελ απνλνκή 

κεξίζκαηνο, νθείινπλ λα επηζπλάςνπλ πηζηνπνίεζε ηεο αξκνδίαο αξρήο γηα ηελ 

εκέξα επέιεπζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ κεηφρνπ, ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

αηηνχληνο, ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο ειηθίαο ησλ επηδψλησλ ηέθλσλ, θαζψο θαη φηη ν 

ρήξνο/ε ρήξα δελ είρε δηαδεπρζεί.» 

9. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1395/1983 (Α’ 125), φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη 

ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο ππαιιήινπο - κεηφρνπο 

ηνπ ΜΣΠΤ πνπ έρνπλ ππνζηεί κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ ή ζπκπαγψλ 

νξγάλσλ (θαξδηά, πλεχκνλεο, ήπαξ, πάγθξεαο θαη λεθξνί), εθφζνλ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ζπληξέρεη πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%.» 

10. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 39 θαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ π.δ. 

422/1981 (Α’ 114), φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη θάζε άιιε θαηαζηαηηθή δηάηαμε πνπ 

πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά απφ ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν, θαηαξγνχληαη. 

11. Αηηήζεηο γηα θαλνληζκφ ή κεηαβίβαζε κεξίζκαηνο ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., νη νπνίεο έρνπλ 

ππνβιεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο 

πξντζρχνπζεο απηνχ δηαηάμεηο, θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κεξίζκαηα απηά 

αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ π.δ. 422/1981 

(Α΄ 114), φπσο απηφ αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ παξφληα λφκν. 

12. ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηαζηεί δηθαηνχρνη κεξίζκαηνο κέρξη ηελ έλαξμε 
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εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απνλνκή κεξίζκαηνο, 

ζχκθσλα κε ην π.δ. 422/1981 (Α’ 114), φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην παξφλ άξζξν, παχεη 

λα θαηαβάιιεηαη κέξηζκα απφ ηελ πξψηε ηνπ κήλα πνπ έπεηαη ηεο έλαξμεο ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εθεμήο. 

 

Άξζξν 52 Πξόζζεηνη πόξνη Αζθαιηζηηθνύ πζηήκαηνο 

ηνπο πφξνπο ΔΦΚΑ απφ 1-1-2017 ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο: 

1. Σα έζνδα ησλ εηαηξηψλ ησλ άξζξσλ 47 θαη 48, κέξνο ησλ νπνίσλ δχλαηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο λα εληζρχεη ηνλ ΑΚΑΓΔ. 

2. Σα πνζά ησλ επηβιεζέλησλ πξνζηίκσλ ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 ηνπ Ν. 3996/2011, 

φπσο απηά ηζρχνπλ. 

3. Σν 20% ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε 

αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ή ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Γεκφζην ή ζε 

Ν.Π.Γ.Γ, εμαηξνπκέλσλ φζσλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο 

Πεξηνπζίαο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ην Ν.3986/2011, φπσο ηζρχεη. 

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ιεπηνκέξεηα. 

 

Άξζξν 53 Δπζύλε δηνηθνύλησλ πξνζώπσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ή λνκηθώλ 

νληνηήησλ γηα ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο αζθαιηζηηθνύο θνξείο θαη  

εξγαδνκέλνπο/ Αιιειέγγπα επζύλε 

1. Σν άξζξν 31 ηνπ λ.4321/2015 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο 

ξχζκηζε νθεηιψλ, ηξνπνπνίεζε ΚΦΔ, ΦΠΑ θιπ) (ΦΔΚ 32 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο:  
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«1. Σα πξφζσπα πνπ είλαη λφκηκνη εθπξφζσπνη, πξφεδξνη, δηαρεηξηζηέο, δηεπζχλνληεο 

ζχκβνπινη, εληεηαικέλνη ζηε δηνίθεζε θαη εθθαζαξηζηέο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

λνκηθψλ νληνηήησλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 4174/2013, 

Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Α΄ 170), θαηά ην ρξφλν ηεο δηάιπζεο ή 

ζπγρψλεπζήο ηνπο, επζχλνληαη πξνζσπηθά θαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πξφζζεησλ ηειψλ, πξνζαπμήζεσλ θαη 

ινηπψλ επηβαξχλζεσλ πνπ νθείινληαη απφ απηά ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο 

νληφηεηεο πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

βεβαίσζήο ηνπο θαζψο θαη γηα θάζε είδνπο ιεμηπξφζεζκε απαίηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ απηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη πξψηνη κε απηά θαη έρνπλ επηδηθαζζεί 

κε εθηειεζηέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο.  

2. ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπγρσλεχνληαη, επζχλεηαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ καδί κε ηα πην πάλσ πξφζσπα, γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη 

ιεμηπξφζεζκσλ εξγαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ δηαιπφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κέρξη 

δηεηίαο απφ ηε δηάιπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη εθείλν ην λνκηθφ πξφζσπν ή 

εθείλε ε λνκηθή νληφηεηα πνπ ην απνξξφθεζε ή ην λέν λνκηθφ πξφζσπν ή ε λέα 

λνκηθή νληφηεηα πνπ ζπζηήζεθε, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαίσζήο ηνπο. Ζ 

πξνζσπηθή θαη αιιειέγγπα επζχλε ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο 

γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πξφζζεησλ ηειψλ, πξνζαπμήζεσλ, 

ινηπψλ επηβαξχλζεσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ κέρξη δηεηίαο -απφ ηφηε πνπ θαηέζηεζαλ 

ιεμηπξφζεζκεο- εξγαηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ νθείινληαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη 

ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ππάξρεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο πνπ εθπξνζσπνχλ. 

3. Αλ θαηά ην ρξφλν δηάιπζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο δελ έρνπλ 

εμνθιεζεί φιεο νη θαηά ηα αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο 

λνκηθήο νληφηεηαο πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηνπ, νη, θαηά ην ρξφλν δηάιπζεο απηψλ, κέηνρνη ή εηαίξνη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 

κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10%) ηνηο εθαηφ επζχλνληαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν κε ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηε λνκηθή νληφηεηα γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πξνζζεηψλ ηειψλ, 

πξνζαπμήζεσλ, ινηπψλ επηβαξχλζεσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ κέρξη δηεηίαο – απφ ηε 

δηάιπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο-εξγαηηθψλ απαηηήζεσλ. 
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Δπίζεο , θαη θάζε πξφζσπν πνπ ππήξμε κέηνρνο ή εηαίξνο θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 

κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10%) ηνηο εθαηφ, επζχλεηαη αιιειεγγχσο 

θαη εηο νιφθιεξν κε ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηε λνκηθή νληφηεηα γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πξνζζεηψλ ηειψλ, πξνζαπμήζεσλ, ινηπψλ 

επηβαξχλζεσλ θαη σο άλσ εξγαηηθψλ  απαηηήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κεηφρνπ ή εηαίξνπ. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο δελ ηζρχνπλ γηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ή αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηήξην ζε άιιν θξάηνο - 

κέινο ηεο Δ.Δ.. 

4. Σα πξφζσπα πνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επζχλνληαη πξνζσπηθά 

θαη αιιειέγγπα γηα ηηο νθεηιέο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο πξνο Φ.Κ.Α., 

θαη’ εμαίξεζε, είλαη δπλαηφ λα εμνθιήζνπλ ή λα ξπζκίζνπλ απηνηειψο θαηά ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο πεξί ξπζκίζεσο νθεηιψλ δηαηάμεηο ηηο νθεηιέο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.), πνπ ππήξραλ θαηά 

ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο θαη απηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ βεβαίσζήο ηνπο 

5. Πξφζσπα επζπλφκελα γηα ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ θαη ησλ σο άλσ 

εξγνδνηηθψλ νθεηιψλ εθ κέξνπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, δχλαληαη λα αζθήζνπλ έλαληη ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη ησλ αζθνχλησλ ησλ αλσηέξσ θάζε είδνπο απαηηήζεσλ απφ ηηο 

ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ, παξάιιεια κε ην λνκηθφ πξφζσπν ή 

ηε λνκηθή νληφηεηα, νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζα είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ην λνκηθφ 

πξφζσπν ή ε λνκηθή νληφηεηα. 

6. Οη σο άλσ δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζσπηθή, αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ επζχλε 

ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, γηα θάζε είδνπο ιεμηπξφζεζκε κέρξη δχν 

εηψλ- απφ ηφηε πνπ θαηέζηε ιεμηπξφζεζκε- απαίηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή νληνηήησλ απηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη πξψηνη κε απηά, θαηαιακβάλνπλ θαη απαηηήζεηο 

γεγελεκέλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, εάλ ε δηεηία ζπκπιεξψλεηαη 

κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ.»   

2. Οη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξγεζεο ηνπ 

άξζξνπ 115 ηνπ λ. 2238/1994 γηα ηα πξφζσπα πνπ ήηαλ ππεχζπλα κε βάζε ηηο 
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δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2556/1997 (Α΄270), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ. 2676/1999 (Α΄ 1). Γηα ηα ππφινηπα πξφζσπα 

ηζρχεη απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Κεθάιαην Δ’ Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

Άξζξν 54 Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο – ύζηαζε - θνπόο 

1. πζηήλεηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ επσλπκία 

«Δζληθφο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο», απνθαινχκελν ζην εμήο «Δ.Φ.Κ.Α.», ην 

νπνίν ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Αζήλα.  

Απφ 1.1.2017, νπφηε θαη αξρίδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ σο θνξέα θχξηαο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, εληάζζνληαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. απηνδίθαηα νη πθηζηάκελνη θνξείο θχξηαο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 56 επ. Σν Ν.Α.Σ. θαη ν Ο.Γ.Α. 

εμαθνινπζνχλ, θαη κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ έληαμή ηνπο, λα δηαηεξνχλ απηνηειή 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ κε αζθαιηζηηθψλ ηνπο αξκνδηνηήησλ 

Δηδηθά σο πξνο ην Γεκφζην, πεξηέξρνληαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. νη ελ γέλεη αξκνδηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπληάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

56, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο. 

2. θνπφο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. είλαη ε θάιπςε ησλ ππαθηέσλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

πξνζψπσλ γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ νηθεία 

λνκνζεζία κε ηελ πξνβιεπφκελε ζην λφκν απηφ ρνξήγεζε: α) κεληαίαο θχξηαο 

ζχληαμεο, ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ή/θαη ζηα 

κέιε νηθνγελείαο ηνπο, β) παξνρψλ αζζέλεηαο ζε ρξήκα, γ) εηδηθψλ πξνλνηαθψλ 

επηδνκάησλ θαη δ) θάζε άιιεο παξνρήο ζε ρξήκα ή ππεξεζηψλ, γηα ηηο νπνίεο 

θαζίζηαηαη αξκφδηνο ν Δ.Φ.Κ.Α. 

 

Άξζξν 55 Οξγαληζκόο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

1. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κέρξη 31.12.2016, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 
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Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαηαξηίδεηαη ν Οξγαληζκφο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., κε ηνλ 

νπνίν ξπζκίδνληαη: 

α. Ζ δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε νξγαληθέο κνλάδεο, ε θαζ’ χιελ θαη ε θαηά 

ηφπνλ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνλ ζπγθξνηνχλ ζε θεληξηθφ 

θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

β. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ησλ 

Γηεπζχλζεσλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ θαη ινηπψλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

γ. νη θιάδνη ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξίεο, ν αξηζκφο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζε θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο ζηελ θεληξηθή θαη ζηηο θαηά ηφπνπο 

ππεξεζίεο ηνπ, θαζψο θαη ηα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο θαηά θιάδν 

θαη εηδηθφηεηα. 

δ. Ζ γεληθή πεξηγξαθή θαζεθφλησλ θάζε ζέζεο επζχλεο θαη ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ 

πξντζηακέλσλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο γλψκεο ηνπ ηειεπηαίνπ, νξίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε ηα ζρεηηθά κε ηελ θάζε ζέζε επζχλεο απνδεθηά βαζηθά πηπρία ή 

δηπιψκαηα, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη, θαζψο θαη ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσζε θάζε ζέζεο επζχλεο. 

ε. Ζ ζχζηαζε ή ζπγρψλεπζε ή θαηάξγεζε ππεξεζηψλ ή νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α., θαζψο θαη ε θαηάξγεζε ή κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζε άιιεο 

ππεξεζίεο ή νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ. 

ζη. Ζ ζχζηαζε λέσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ε θαηάξγεζε, θαηά θαηεγνξία 

θαη θιάδν, πθηζηάκελσλ ζέζεσλ πνπ πιενλάδνπλ. 

δ. Ζ ζχζηαζε θιάδσλ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ε ζπγρψλεπζε ή θαηάξγεζε 

πθηζηακέλσλ κε δπλαηφηεηα θαηάξγεζεο αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. 

ε. Ζ κεηαθνξά ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζε άιινπο θιάδνπο, πθηζηάκελνπο ή λένπο, ηεο 

ίδηαο ή άιιεο θαηεγνξίαο, θαζψο θαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ έληαμεο ππεξεηνχλησλ 
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ππαιιήισλ ζε λένπο θιάδνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, πνπ πξνθχπηνπλ κε ζχζηαζε ή 

ζπγρψλεπζε πθηζηακέλσλ. 

ζ. Κάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ νξγάλσζε, ζηειέρσζε, αξκνδηφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

2. α. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ζπζηήλνληαη ζην Φνξέα 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο, ησλ 

νπνίσλ ε ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο θαζνξίδνληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. Με θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ε 

απνδεκίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ελ ιφγσ επηηξνπέο. 

β. Μέρξη ηε ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, 

ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ νη Γηνηθνχζεο Δπηηξνπέο ηνπ Δ.Σ.Α.Α., κφλν φζνλ αθνξά 

ζηελ εμέηαζε θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηήζεσλ ζεξαπείαο, νη Σνπηθέο Γηνηθεηηθέο 

Δπηηξνπέο ηνπ Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. θαη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. θαζψο θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Αζθάιηζεο θαη πληαμηνδφηεζεο Αγξνηψλ, φπσο 

ηζρχεη. Σα σο άλσ φξγαλα απνηεινχλ Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη 

δηέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνδφκελεο αλαιφγσο. Αληίζηνηρα, γηα 

ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο ησλ ινηπψλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ, ζηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη κέρξη ηελ σο άλσ έληαμή ηνπο δηαδηθαζία 

ελζηάζεσλ, απηέο εμεηάδνληαη, κέρξη ηε ζχζηαζε ησλ ελ ιφγσ επηηξνπψλ, απφ ην 

Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α.   

Άξζξν 56 Έληαμε θνξέσλ, θιάδσλ, ηνκέσλ θαη ινγαξηαζκώλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

1. Ο Δ.Φ.Κ.Α. απνηειείηαη απφ 1 (έλα) θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο θαη ινηπψλ 

παξνρψλ, ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζην άξζξν 54 

ηνπ παξφληνο, νη παξαθάησ θνξείο, κε ηνπο θιάδνπο, ηνκείο θαη ινγαξηαζκνχο ηνπο, 

πιελ ησλ αλαθεξφκελσλ ζην Κεθάιαην η’, σο εμήο: 

Α. Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ – Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (Η.Κ.Α. 

– Δ.Σ.Α.Μ.) 

α. Κιάδνο θχξηαο ζχληαμεο 
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αα. Κιάδνο θχξηαο ζχληαμεο ΗΚΑ – ΔΣΑΜ 

αβ. Σνκέαο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ 

αγ. Λνγαξηαζκφο Δηδηθνχ Κεθαιαίνπ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ (πξψελ ΣΑΠ – ΟΣΔ) 

β. Κιάδνο αζζέλεηαο  

βα. Λνγαξηαζκφο Παξνρψλ ζε Υξήκα 

γ. Σνκέαο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ 

δ. Σνκέαο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ 

B. Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Δ.Σ.Α.Π. – 

Μ.Μ.Δ.)  

α. Κιάδνο θχξηαο αζθάιηζεο 

αα. Σνκέαο ζχληαμεο Πξνζσπηθνχ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη 

Θεζζαινλίθεο 

αβ. Σνκέαο αζθάιηζεο Ηδηνθηεηψλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη 

Θεζζαινλίθεο 

αγ. Σνκέαο αζθάιηζεο Ηδηνθηεηψλ πληαθηψλ θαη Τπαιιήισλ Σχπνπ 

αδ. Σνκέαο αζθάιηζεο Αληαπνθξηηψλ Ξέλνπ Σχπνπ 

αε. Σνκέαο αζθάιηζεο Φσηνεηδεζενγξάθσλ θαη Δηθνλνιεπηψλ Δπηθαίξσλ 

Σειεφξαζεο 

αζη. Σνκέαο ζχληαμεο Δθεκεξηδνπσιψλ θαη Τπαιιήισλ Πξαθηνξείνπ 

Αζελψλ 

αδ. Σνκέαο ζχληαμεο Δθεκεξηδνπσιψλ θαη Τπαιιήισλ Πξαθηνξείνπ 

Θεζζαινλίθεο 

αε. Σνκέαο αζθάιηζεο Σερληθψλ Σχπνπ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο 



110 
 

αζ. Σνκέαο Αζθάιηζεο Σερληθψλ Ραδηνθψλνπ θαη Σειεφξαζεο (ΣΑΣΔ-ΡΣ) 

β. Κιάδνο αλεξγίαο θαη δψξνπ 

βα. Λνγαξηαζκφο Αλεξγίαο Πξνζσπηθνχ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ 

θαη Θεζζαινλίθεο 

βγ. Λνγαξηαζκφο Αλεξγίαο Σερληθψλ Σχπνπ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο 

βδ. Λνγαξηαζκφο Γψξνπ Δνξηψλ Δθεκεξηδνπσιψλ  

γ. Κιάδνο Τγείαο 

γα. Σνκέαο Τγείαο Ηδηνθηεηψλ, πληαθηψλ θαη Τπαιιήισλ Σχπνπ                    

γβ. Σνκέαο Τγείαο Δθεκεξηδνπσιψλ θαη Τπαιιήισλ Πξαθηνξείσλ Αζελψλ             

γδ. Σνκέαο Τγείαο Σερληθψλ Σχπνπ Αζελψλ 

γε. Λνγαξηαζκφο Παξνρψλ ζε Υξήκα Δ.Σ.Α.Π.-Μ.Μ.Δ. 

Γ. Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (Δ.Σ.Α.Α.)  

α. Κιάδνο Κχξηαο Αζθάιηζεο 

αα. Σνκέαο χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(ΣΜΔΓΔ), θαη ε Δηδηθή Πξνζαχμεζε 

αβ. Σνκέαο χληαμεο θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ (ΣΑΤ) θαη ν Κιάδνο 

Μνλνζπληαμηνχρσλ 

αγ. Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ θαη ν εηδηθφο θιάδνο γηα ηνπο δηθαζηηθνχο 

ιεηηνπξγνχο θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ 

ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ λ.4075/2012 

β. Κιάδνο Τγείαο 

βα. Σνκέαο Τγείαο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ββ. Σνκέαο Τγείαο Τγεηνλνκηθψλ 
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βγ. Σνκέαο Τγείαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ 

βδ. Σνκέαο Τγείαο Γηθεγφξσλ Πεηξαηά 

βε. Σνκέαο Τγείαο Γηθεγφξσλ Θεζζαινλίθεο 

βζη. Σνκέαο Τγείαο Γηθεγφξσλ Δπαξρηψλ 

βδ. Σνκέαο Τγείαο πκβνιαηνγξάθσλ 

βε. Λνγαξηαζκφο Παξνρψλ ζε Υξήκα Δ.Σ.Α.Α. 

Γ. Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ) 

α. Κιάδνο Κχξηαο Αζθάιηζεο 

αα. Κιάδνο Κχξηαο Αζθάιηζεο ΟΑΔΔ 

αβ. Σνκέαο Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ 

β. Κιάδνο Τγείαο 

βα. Λνγαξηαζκφο Παξνρψλ ζε ρξήκα. 

E. Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ), εθηφο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αγξνηηθήο 

Δζηίαο 

α. Κιάδνο Τπνρξεσηηθήο Αζθάιηζεο ηνπ λ.4169/1961 

β. Κιάδνο Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ λ.2458/1997 

γ. Κιάδνο Τγείαο 

δ. Λνγαξηαζκφο Παξνρψλ ζε ρξήκα 

Σ. Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (Ν.Α.Σ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κεθαιαίνπ 

Γπηψλ θαη ηνπ Κεθαιαίνπ Αλεξγίαο - Αζζελείαο Ναπηηθψλ (ΚΑΑΝ). 

Ε. Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο 

(Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Χ.) 
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α. Κιάδνο Τγείαο 

αα. Σνκέαο Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ (Σ.Α.Π.-Ο.Σ.Δ.) 

 αβ. Σνκέαο Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ ΖΑΠ (Σ.Α.Π.-Ζ..Α.Π.) 

αγ. Σνκέαο Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ ΖΛΠΑΠ (Σ.Α.Π.-ΖΛΠΑΠ) 

  αδ. Σνκέαο Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ (Σ.Α.Π.-ΓΔΖ) 

αε. Σνκέαο Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ ΔΣΒΑ (Σ.Α.Π.-ΔΣΒΑ) 

αζη. Σνκέαο Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

 (Σ.Α.Π. - Δ.Σ.Δ.) 

 αδ. Σνκέαο Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ Σξαπεδψλ Πίζηεσο, Γεληθήο θαη 

 Ακέξηθαλ Δμπξέο 

    (Σ.Α.Α.Π.Σ.Π.Γ.Α.Δ.) 

αε. Σνκέαο Αζζέλεηαο Πξνζσπηθνχ Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο «ΔΘΝΗΚΖ» 

 (Σ.Α.Π.Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ) 

αζ. Λνγαξηαζκφο Παξνρψλ ζε Υξήκα Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Χ. 

2. ηνλ θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο πεξηέξρνληαη θαη νη ελ γέλεη αξκνδηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο ζπληάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, νη νπνίεο αζθνχληαη θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Υνξήγεζεο πληάμεσλ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ.  

3. ηνλ σο άλσ θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο θαη ινηπψλ παξνρψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

πεξηέξρνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ, θιάδσλ, ηνκέσλ θαη ινγαξηαζκψλ 

πξφλνηαο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε απηφλ θαη αθνξνχλ ζε παξνρέο ζε ρξήκα. Με θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ην πνζφ ηνπ πάγηνπ πφξνπ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ 

λ. 2773/1999 (Α286), φπσο επηθαηξνπνηήζεθε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ λ. 

3655/2008 (Α58) θαζψο θαη ην χςνο ηνπ πνζνχ θάζε άιινπ πφξνπ ππέξ ηνπ ΚΑΠ-
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ΓΔΖ πνπ δηαηεξήζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3863/2010 (Α115) , ην 

νπνίν απνδίδεηαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. έλαληη ησλ παξνρψλ ζε ρξήκα ηνπ Σκήκαηνο 

Παξνρψλ Πξφλνηαο Αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξψελ Κ.Α.Π.-Γ.Δ.Ζ., ηε ρνξήγεζε ησλ 

νπνίσλ αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ην παξφλ ν Δ.Φ.Κ.Α. 

 

Άξζξν 57 ΚΔΑΟ 

1. Απφ 1.1.2017 ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α κεηαθέξεηαη. θαη ππάγεηαη ην Κέληξν Δίζπξαμεο 

Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (Κ.Δ.Α.Ο.) κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή απηνηέιεηα θαη κε 

ηελ ίδηα νξγαλσηηθή δνκή θαη πξνζσπηθφ. Σν Κ.Δ.Α.Ο. επνπηεχεηαη απφ ην Γηνηθεηή 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ή απφ Τπνδηνηθεηή ηνπ κεηά απφ εθρψξεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο.  

2. Σν Κ.Δ.Α.Ο. εμαθνινπζεί λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 

λνκνζεζία πνπ ην δηέπεη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηή. Με θνηλή απφθαζε ησλ 

ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο νη αξκνδηφηεηεο απηέο κεηαβηβάδνληαη απφ 1.1.2017 ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

 

Άξζξν 58 Αζθαιηζηέα πξόζσπα 

1. ηελ αζθάιηζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ππάγνληαη ππνρξεσηηθά:  

α. Οη κέρξη ηελ έληαμε αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνχρνη θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε 

ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη νη αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνχρνη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηα 

πξνζηαηεπφκελα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ, νη νπνίνη θαζίζηαληαη αληηζηνίρσο 

αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνχρνη ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

β. Όζνη γηα πξψηε θνξά απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έληαμε ησλ θνξέσλ, ηνκέσλ, 

θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ αλαιακβάλνπλ αζθαιηζηέα εξγαζία ή απνθηνχλ 

αζθαιηζηέα ηδηφηεηα βάζεη ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ απηψλ, 

θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ.  

2. Οη αζθαιηζκέλνη ησλ αλσηέξσ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, θιάδσλ, ηνκέσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη ηνπ Γεκνζίνπ, εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
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ηεο λνκνζεζίαο απηψλ, φπσο ηζρχνπλ, εθηφο φζσλ εηδηθά νξίδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ν 

παξφλ λφκνο. 

 

Άξζξν 59 Πόξνη 

1. Πφξνπο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. απνηεινχλ: 

α. Σα έζνδα απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, νη 

πξφζνδνη πεξηνπζίαο, ε απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ απνζεκαηηθψλ, θαζψο θαη 

θάζε άιιν έζνδν θαη πφξνο πνπ ζεζκνζεηείηαη ππέξ απηνχ. 

β. Σα έζνδα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο ππέξ ησλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ 

παξφληνο, νη πξφζνδνη πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ε απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 

απνζεκαηηθψλ απηψλ θαη θάζε άιιν έζνδν θαη πφξνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ νηθεία 

λνκνζεζία ή άιιεο γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ. 

2. Δηζθνξέο θαη πάζεο θχζεσο πφξνη πνπ εηζπξάηηνληαλ απφ ηνπο εληαζζφκελνπο 

θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ παξφληνο θαη 

απνδίδνληαλ ζε ηξίηνπο θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο, εμαθνινπζνχλ λα 

εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θαη λα απνδίδνληαη απφ απηφλ ζηνπο δηθαηνχρνπο 

θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 60 Γηνίθεζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

1. Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. είλαη: α) ν Γηνηθεηήο θαη β) ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. 

2. πληζηάηαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. κία (1) ζέζε Γηνηθεηή. Ο Γηνηθεηήο είλαη θάηνρνο 

πηπρίνπ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ πηπρίνπ ηεο 

αιινδαπήο, κε εκπεηξία θαη θαηάξηηζε ζε δηνηθεηηθά ή νηθνλνκηθά ζέκαηα ή ζε 

ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Δπηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο θάζε θνξά δηαηάμεηο θαη είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

Γηνξίδεηαη κε ηεηξαεηή ζεηεία, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
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Κπβεξλήζεσο, κε δπλαηφηεηα ηζφρξνλεο αλαλέσζεο άπαμ θαηά ηελ σο άλσ 

δηαδηθαζία. 

3. πληζηψληαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. δχν (2) ζέζεηο Τπνδηνηθεηψλ, ηδίσλ πξνζφλησλ κε ην 

Γηνηθεηή, πιήξνπο απαζρφιεζεο, νη νπνίνη επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

θάζε θνξά δηαηάμεηο θαη δηνξίδνληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ νξίδεηαη ν 

Τπνδηνηθεηήο, ν νπνίνο αλαπιεξψλεη ηνλ Γηνηθεηή ειιείπνληα, απφληα ή θσιπφκελν 

ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ Γηνηθεηή θαη Πξνέδξνπ Γ.. Καηά ηα ινηπά, κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. εθρσξνχληαη ζηνπο Τπνδηνηθεηέο νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

αζθνχληαη απφ απηνχο. 

4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. είλαη ελδεθακειέο (11) θαη ζπγθξνηείηαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ ηνπ α.λ. 

1778/1951 (ΦΔΚ 118 Α’) θαη ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 2676/1999 ( 

ΦΔΚ 1 Α΄), απφ: 

α. ην Γηνηθεηή, σο Πξφεδξν, κε αλαπιεξσηή ηνπ φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3,  

β. ηνπο Τπνδηνηθεηέο, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, 

γ. δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο 

πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ παξφληνο, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα νξηζηεί ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 61,  

δ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ θνηλνχ απφ ηελ 

Αλψηαηε Γεληθή πλνκνζπνλδία πληαμηνχρσλ Διιάδνο (ΑΓΔΔ), ηελ Παλειιήληα 

Οκνζπνλδία πληαμηνχρσλ ΟΑΔΔ (ΠΟ ΟΑΔΔ), ηελ Οκνζπνλδία πληαμηνχρσλ 

Διιάδνο ΗΚΑ & Δπηθνπξηθψλ Σακείσλ Μηζζσηψλ θαη ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία 

Πνιηηηθψλ πληαμηνχρσλ (ΠΟΠ), κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

ε. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

(ΔΑκεΑ), κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 
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ζη. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ν νπνίνο εθιέγεηαη απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

δ. έλαλ (1) ππάιιειν πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

ε. έλαλ (1) πξντζηάκελν ηνπιάρηζηνλ ηκήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ,  

ζ. έλαλ (1) εηδηθφ επηζηήκνλα, εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

πξνζηαζίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.., κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κε ηεηξαεηή ζεηεία. 

5. ε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απηή 

παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ηνπ νξηζκνχ λέσλ κειψλ, φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ 

έλα ηξίκελν απφ ηε ιήμε ηεο. 

6. Χο εηζεγεηήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ παξίζηαηαη ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο, αλάινγα κε ηε θχζε 

ηνπ ζπδεηνχκελνπ ζέκαηνο ή ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ 

ειιείπεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο.  

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.., ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη αλάινγα κε ην ζέκα πνπ 

εηζάγεηαη πξνο ζπδήηεζε, παξίζηαηαη ν Πξφεδξνο ηεο αληίζηνηρεο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία εθπξνζσπείηαη ν νηθείνο θνηλσληθφο ρψξνο. 

Υξέε γξακκαηέα ηνπ Γ.. εθηειεί ππάιιεινο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηή. 

7. Μέινο ηνπ Γ.., ην νπνίν απνπζηάδεη επί πέληε ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ρσξίο 

ζνβαξφ ιφγν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αληηθαζίζηαηαη κε 
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απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

8. Γελ δηνξίδεηαη νχηε κπνξεί λα απνηειεί κέινο ηνπ Γ..:  

α. Ο κε ζπκπιεξψζαο ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

β. Ο αλίθαλνο λα αλαιάβεη ή λα δηαηεξεί Γεκφζην ιεηηνχξγεκα.  

γ. Ο δηαηειψλ ζε ππεξεζηαθή ζρέζε κε ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

δ. Ο δηαηειψλ βνπιεπηήο.  

ε. Ο ηειψλ ζε νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ζρέζε κε ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

ζη. Ο κε έρσλ ή ν νξηζηηθψο απσιέζαο ηελ ηδηφηεηα, γηα ηελ νπνία δηνξίζζεθε.  

δ. Ο θαζπζηεξψλ εηζθνξέο πξνο ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

Οη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ιφγνπο έθπησζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. απφ ην 

αμίσκά ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

9. Αληηθείκελν ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη κφλν ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε. Καη’ εμαίξεζε δχλαληαη λα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, εθφζνλ είλαη παξφληα φια ηα ηαθηηθά κέιε 

θαη ζπκθσλνχλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηηο νπνίεο ηα 

παξηζηάκελα κέιε αλαγλσξίζνπλ φηη πξφθεηηαη πεξί επείγνπζαο αλάγθεο θαη 

ζπκθσλνχλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο.  

10. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. δελ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ, 

πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηηο νπνίεο ην Γ.. απνθαζίδεη ηελ άκεζε επηθχξσζή 

ηνπο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

11. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη απνδνρέο ηνπ Γηνηθεηή θαη 
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ησλ Τπνδηνηθεηψλ. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη ε κεληαία απνδεκίσζε ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γ...  

12. Σν Γ.. ζπγθαιείηαη θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., θαηφπηλ 

πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην κήλα, ή θαηφπηλ έγγξαθεο 

αίηεζεο ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κειψλ απηνχ. πλεδξηάδεη ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κειψλ. Σν πκβνχιην απνθαζίδεη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, πξνθεηκέλνπ κελ πεξί θαλεξήο 

ςεθνθνξίαο, ππεξηζρχεη ε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ, πξνθεηκέλνπ δε πεξί κπζηηθήο 

ςεθνθνξίαο ε πξφηαζε ζεσξείηαη απνξξηθζείζα. ε πεξίπησζε έιιεηςεο γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία κέρξη πέληε (5) κειψλ ηνπ Γ.. δχλαηαη απηφ λα ζπλεδξηάδεη θαη 

ιακβάλεη εγθχξσο απνθάζεηο, φρη φκσο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ 

απφ ηελ έιιεηςε ηνπ πέκπηνπ κέινπο. 

Σν Γ.. εγθχξσο ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηφπν, εθφζνλ ζηε 

ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ ή νη 

αλαπιεξσηέο ηνπο θαη εθφζνλ ζπκθσλνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

Σν Γ.. κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ηειεδηάζθεςε). 

ηελ πεξίπησζε απηή ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.. πεξηιακβάλεη ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή απηψλ ζηε ζπλεδξίαζε. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξεί 

λα νξίδνληαη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο.  

 

Άξζξν 61 πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο  

1. ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. ζπζηήλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο, ζηηο 

νπνίεο εθπξνζσπνχληαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο θαη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη 

επηζηεκνληθνί θνξείο, φπνπ απηά πθίζηαληαη, ηνπ νηθείνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ, σο 

εμήο: 

α. πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κηζζσηψλ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

β. πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κηζζσηψλ δεκνζίνπ ηνκέα. 

γ. πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζηξαηησηηθψλ ππαιιήισλ θαη ζσκάησλ αζθαιείαο.  
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δ. πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ναπηηθψλ. 

ε. πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Γεκνζηνγξάθσλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο. 

ζη. πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Δπηζηεκφλσλ. 

δ. πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ. 

ε. πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Αγξνηψλ. 

2. Οη πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηθνπξνχλ ην Γ.. ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. ζην έξγν ηνπ, θαη έρνπλ ελδεηθηηθά ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:  

α. Σε ζπλδξνκή πξνο ην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δξάζεο θαη ηε ράξαμε ησλ 

γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

β. Σελ εηζήγεζε θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γ.. γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηα έζνδα 

θαη ηηο παξνρέο ηνπ Φνξέα. 

γ. Σελ επεμεξγαζία θαη ε εηζήγεζε πξνηάζεσλ πξνο ην Γ.. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

δ. Σελ αλάδεημε εθπξνζψπσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην Γ. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

3. Δηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε, ηε ζχλζεζε, ηηο 

αξκνδηφηεηεο, ηνλ αξηζκφ ησλ ελ ιφγσ Δπηηξνπψλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ δχν 

εθπξνζψπσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

 

Άξζξν 62 Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηή 

1. Ο Γηνηθεηήο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α. Ο Γηνηθεηήο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., σο Πξφεδξνο, ζπγθαιεί ην Γ.., θαζνξίδεη ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο. 
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β. Αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. απνθαζίδεη γηα ηα δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζήο ηνπ, δηαζθαιίδεη θαη θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. 

γ. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

δ. Αζθεί ηελ επνπηεία ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. 

ε. Δηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηα δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., θαζψο θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

ζη. Δθπξνζσπεί ηνλ Δ.Φ.Κ.Α δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο. Με απφθαζή ηνπ κπνξεί λα 

αλαζέηεη ηελ αξκνδηφηεηα εμψδηθεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Φνξέα ζε κέινο ηνπ Γ.. ή 

δηθεγφξν ή ζε πξντζηάκελν Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο ηνπ Φνξέα. 

δ. Αλαζέηεη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ 

ζε ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή νκάδεο 

εξγαζίαο, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ε. Τπνγξάθεη θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γ.. ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Δ.Φ.Κ.Α., 

φπσο θαη άιινπ πεξηερνκέλνπ έγγξαθα. 

2. Ο Γηνηθεηήο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα κεηαβηβάδεη ζηνπο Τπνδηνηθεηέο ή ζε 

Πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. αξκνδηφηεηέο ηνπ ή ην 

δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ θαηά πεξίπησζε «κε εληνιή Γηνηθεηή». 

 

Άξζξν 63 Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

1. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. είλαη νη εμήο: 

α. Καζνξίδεη ηελ πνιηηηθή δξάζεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. πξνο εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. 

β. Δηζεγείηαη πξνο ην επνπηεχνλ Τπνπξγείν ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, 
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θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ είζπξαμεο εζφδσλ θαη δηαρείξηζεο 

εμφδσλ ηνπ Φνξέα. 

γ. Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, 

θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ απαηηνχληαη 

θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ. 

δ. Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

ε. Μεξηκλά γηα ηελ είζπξαμε ησλ πφξσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ζη. Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή 

νκάδεο εξγαζίαο θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Γηνηθεηή γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη απνθάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

δ. Απνθαζίδεη γηα ηε δηθαζηηθή ή εμψδηθε επηδίσμε αμηψζεσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ή 

ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ απηνχ. 

ε. Δγθξίλεη ηε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηε 

δαπάλε γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο έξγνπ. 

ζ. Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη 

κηζζψζεσλ ή ηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο απηψλ, ηε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιψλ ζε 

πξνκεζεπηέο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε, ηελ θήξπμε πξνκεζεπηψλ 

έθπησησλ θαη ηελ θαηάπησζε ή κε ζπκβαηηθψλ ξεηξψλ, σο θαη ηελ θαηαγγειία ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

η. Απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ αλά θαηεγνξία, θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα ζε νξγαληθέο κνλάδεο, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ πξντζηακέλσλ Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο, κε βάζε ηελ απνζηνιή θάζε νξγαληθήο κνλάδαο θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.  

ηα. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, 

ελεκέξσζεο ή επηκφξθσζεο. 
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ηβ. Μεξηκλά θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ 

αζθαιηζκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., θαζψο θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ αηνκηθψλ κεξίδσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

ηγ. Δγθξίλεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή, ηε δηάζεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηα 

έζνδα ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. γηα δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα ζπγθεληξψζεηο, ζεκηλάξηα θ.ι.π. 

πνπ εμππεξεηνχλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ησλ δαπαλψλ πνπ γίλνληαη γηα ηε 

θηινμελία μέλσλ απνζηνιψλ πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ζηα 

πιαίζηα δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπκβάζεσλ ή ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηεο 

ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ απηήο ηεο κνξθήο. 

ηδ. Μεξηκλά θαη απνθαζίδεη γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ησλ 

εληαζζφκελσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ. 

2. Σν Γ.. κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα κεηαβηβάδεη ζηνλ Γηνηθεηή ή ζηα κέιε απηνχ ή 

ζε Πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. νξηζκέλεο αξκνδηφηεηέο 

ηνπ, πιελ ησλ ππφ ζηνηρείσλ α’ θαη γ’, ή ην δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ θαηά 

πεξίπησζε “κε εληνιή Γ..” 

 

Άξζξν 64 Πξνζσπηθό γξαθείσλ Γηνηθεηή θαη Τπνδηνηθεηώλ 

 

1. πληζηψληαη ζην γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή θαη ησλ Τπνδηνηθεηψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ζέζεηο 

εηδηθψλ ζπκβνχισλ - ζπλεξγαηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, γηα θάζε γξαθείν σο εμήο: 

α. ηέζζεξηο (4) ζέζεηο ζην γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή θαη 

β. ηξεηο (3) ζέζεηο γηα θάζε γξαθείν Τπνδηνηθεηή.  

2. Σα πξνζφληα, ε πξφζιεςε ζηηο ζέζεηο απηέο, ε απνρψξεζε θαη ε ελ γέλεη 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ξπζκίδνληαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο πεξί ησλ πνιηηηθψλ γξαθείσλ ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο. 

3. Ζ πιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε απφζπαζε ππαιιήινπ 

ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφο νξηνζεηήζεθε κε ηελ 
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παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη’ εθαξκνγή 

αλαιφγσο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.1558/1985 (ΦΔΚ 137 Α΄).  

 

Άξζξν 65 Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε 

1. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ν Δ.Φ.Κ.Α. δηαξζξψλεηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο:  

α. Σκήκα Γξακκαηείαο Γηνηθεηή. 

β. Σκήκα Γξακκαηείαο Τπνδηνηθεηψλ. 

γ. Γηεχζπλζε Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

δ. Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Διέγρνπ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ. 

ε. Γεληθή Γηεχζπλζε Δηζθνξψλ θαη Διέγρσλ.  

ζη. Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο. 

δ. Γεληθή Γηεχζπλζε Απνλνκήο πληάμεσλ.  

ε. Γεληθή Γηεχζπλζε Καηαβνιήο Παξνρψλ Τγείαο. 

ζ. Γεληθή Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο θαη Αλάπηπμεο. 

η. Γεληθή Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

ηα. Γεληθή Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο Αζθαιηζκέλσλ θαη Δξγνδνηψλ. 

2. ε φιεο ηηο αλσηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο πιελ ησλ ππφ ζηνηρεία α’, β’ θαη γ΄ 

ιεηηνπξγνχλ Απηνηειή Σκήκαηα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο. 

3. Δπίζεο, ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. ιεηηνπξγνχλ: 

α. Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ. 

β. Γξαθείν Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  
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Άξζξν 66 Σκήκα Γξακκαηείαο Γηνηθεηή 

Σν Σκήκα Γξακκαηείαο ηνπ Γηνηθεηή, ην νπνίν επηθνπξεί απηφλ ζην έξγν ηνπ, έρεη ηηο 

αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α. Σελ επηκέιεηα ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ, έληππεο θαη ειεθηξνληθήο, θαη ε ηήξεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ.  

β. Σελ νξγάλσζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο πιιφγνπο ηνπ, ηνπο Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο Φνξείο θαη ην 

θνηλφ γεληθά. 

γ. Σν ζπληνληζκφ γηα ην ρεηξηζκφ απφ ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε ππεξεζίεο θάζε 

ζέκαηνο πνπ αθνξά ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν ή ηνλ έιεγρν απφ ηηο Αλεμάξηεηεο 

Αξρέο. 

δ. Σε κέξηκλα γηα ηε ζσζηή εθπιήξσζε ησλ εζηκνηππηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

ε. Σε ζπγθέληξσζε ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ πξνο ελεκέξσζή ηνπ θαηά ηελ ελ γέλεη 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

ζη. Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α.  

δ. Σελ επηκέιεηα γηα ηελ πξνκήζεηα θαη δηαρείξηζε αλαιψζηκσλ πιηθψλ. 

 

Άξζξν 67 Σκήκα Γξακκαηείαο Τπνδηνηθεηώλ 

Σν Σκήκα Γξακκαηείαο Τπνδηνηθεηψλ επηθνπξεί ηνπο Τπνδηνηθεηέο ζηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπο θαη ηεο ηήξεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ, νξγαλψλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο 

ππεξεζίεο, ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πιιφγνπο ηνπ, ηνπο Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο 

Φνξείο θαη ην θνηλφ γεληθά. 
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Άξζξν 68 Γηεύζπλζε Δηδηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

1. Ζ Γηεχζπλζε Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο δηαξζξψλεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

α. Σκήκα Γηαρείξηζεο Δλνπνίεζεο Αζθαιηζκέλσλ. 

β. Σκήκα Φεθηνπνίεζεο Αζθαιηζηηθνχ Ηζηνξηθνχ ησλ Αζθαιηζκέλσλ. 

2. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαηαλέκνληαη κεηαμχ 

ησλ Σκεκάησλ σο εμήο: 

α. Σκήκα Γηαρείξηζεο Δλνπνίεζεο Μεηξψσλ Αζθαιηζκέλσλ  

αα. Ζ δεκηνπξγία θαη ν θαζνξηζκφο ηεο κνξθήο ηνπ εληαίνπ κεηξψνπ 

αζθαιηζκέλσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ αληίζηνηρα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ζην Γεκφζην Σνκέα θαη ζηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο, ηνκείο, 

θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο. 

αβ. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηε κεηαθνξά φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, κε ην ηζηνξηθφ 

αζθάιηζήο ηνπο θαη ηα ινηπά δεδνκέλα ζην εληαίν κεηξψν ηνπ Δ.Φ.Κ.Α.  

αγ. Ζ πξνεηνηκαζία θαη ε κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ 

ζηε κνξθή πνπ απαηηείηαη απφ ην θάζε αζθαιηζηηθφ ηακείν θαη ην δεκφζην γηα ηε 

κεηαθνξά ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α.  

αδ. Ζ κεηαθνξά ησλ κνξθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ε 

ελνπνίεζή ηνπο ζην εληαίν κεηξψν ηνπ Δ.Φ.Κ.Α.  

αε. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο ηνπ 

εληαίνπ κεηξψνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο κηζζσηνχο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα απφ άιια ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο φπσο ι.ρ. ην ΔΡΓΑΝΖ. 

αζη. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο ηνπ 

εληαίνπ κεηξψνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο κηζζσηνχο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

αδ. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο ζην 

εληαίν κεηξψν ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. γηα ηνπο κε κηζζσηνχο λένπο αζθαιηζκέλνπο. 
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αε. Ζ κεηαθνξά ηνπ κεηξψνπ εξγνδνηψλ απφ ην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ ζηνλ 

Δ.Φ.Κ.Α. 

αζ. Ο πξνζδηνξηζκφο, ε θαηαγξαθή θαη ε πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

επαιήζεπζεο, πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη 

ηεο νξζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εληαίνπ κεηξψνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α.  

αη. Ζ δεκηνπξγία αλαθνξψλ κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, θαζψο θαη ε ηαθηηθή 

θαη έθηαθηε αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ εληαίνπ 

κεηξψνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

αηα. Ο ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε ηξνπνπνίεζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε 

εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ κεηξψνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., 

ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ηελ ελεκέξσζε κε ηα 

δεδνκέλα ησλ λέσλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ δεδνκέλσλ. 

β. Σκήκα Φεθηνπνίεζεο Αζθαιηζηηθνχ Ηζηνξηθνχ ησλ Αζθαιηζκέλσλ 

βα. Ζ κεηαθνξά, ε θαηαρψξεζε θαη ε ςεθηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ηζηνξηθνχ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 

εληαζζνκέλσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ 

ββ. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηζηνξηθνχ απφ ην ζχζηεκα 

ATLAS ηεο ΖΓΗΚΑ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., θαζψο θαη απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ 

εληαζζφκελσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ. 

βγ. Ζ πξνεηνηκαζία, ε κνξθνπνίεζε θαη ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηζηνξηθνχ απφ ην ζχζηεκα ATLAS ηεο ΖΓΗΚΑ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

βδ. Ζ πξνεηνηκαζία, ε κνξθνπνίεζε θαη ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηζηνξηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο, ηνκείο, 

θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α.  
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βε. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηζηνξηθνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζε θπζηθή κνξθή 

ζηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο. 

βζη. Ζ θαηαρψξεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηζηνξηθνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε θπζηθή κνξθή ζηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο 

θαη ινγαξηαζκνχο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο. 

βδ. Ο πξνζδηνξηζκφο, ε θαηαγξαθή θαη ε πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

επαιήζεπζεο, πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο, θαη 

ηεο νξζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α.  

βε. Ο πξνζδηνξηζκφο, ε θαηαγξαθή θαη ε πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπκπιήξσζεο ησλ θελψλ θαη δηφξζσζεο πηζαλψλ ζθαικάησλ κε απηφκαην 

ή κε ηξφπν ή/θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ.  

βζ. Ζ δεκηνπξγία αλαθνξψλ κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαζψο θαη ε ηαθηηθή 

θαη έθηαθηε αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηζηνξηθνχ.  

βη. Ο ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε ηξνπνπνίεζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε 

εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηζηνξηθνχ ζην εληαίν κεηξψν ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη ηνπο ειέγρνπο απηψλ. 

 

Άξζξν 69 Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Διέγρνπ Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Διέγρνπ Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

α. Ο εζσηεξηθφο Έιεγρνο.  

β. Ο έιεγρνο εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ. 
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Άξζξν 70 Γεληθέο Γηεπζύλζεηο  

1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δηζθνξψλ θαη Διέγρσλ ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γηνηθεηή ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. θαη έρεη σο ζθνπφ: 

α. Σνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ θαηαγξαθή, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ αζθάιηζεο ησλ κηζζσηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ. 

β. Σνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ θαηαγξαθή, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ αζθάιηζεο γηα ηνπο κε κηζζσηνχο 

αζθαιηζκέλνπο ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ. 

γ. Σελ είζπξαμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ππαγφκελσλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. πξνζψπσλ. 

δ. Σελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ ηαθηηθψλ, 

πεξηνδηθψλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ αζθάιηζεο.  

ε. Σνπο ειέγρνπο γηα αλαζθάιηζηε εξγαζία, ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ 

αζθάιηζεο, ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη γεληθφηεξα ηεο 

εηζθνξνδηαθπγήο, κε ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε θαη ηε βειηίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ.  

ζη. Σελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία 

πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θαη ηνπο 

ειέγρνπο. 

2. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο έρεη 

σο ζθνπφ ηελ επνπηεία ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηελ επζχλε 

γηα ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ θνξέα, θαη ηδίσο: 

α. ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ εηήζηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

θαη ηε ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ζχκθσλα κε ην 

λφκν.  
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β. Σελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ δειψζεσλ. 

γ. Σε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

δ. Σε δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη ηεο θηλεηήο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ε. Σε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ. 

ζη. Σε δηελέξγεηα θάζε είδνπο πξνκεζεηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αλαιψζηκσλ θαη κε 

πιηθψλ. 

δ. Σελ ηήξεζε θαη δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ παγίσλ θαη αλαισζίκσλ. 

ε. Σελ παξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. 

ζ. Σν ρεηξηζκφ ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

θαζψο θαη ε εηζήγεζε θαη έθδνζε πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε, ζπγρψλεπζε 

θαη θαηάξγεζε ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

η. Σνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ 

θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν σο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ηα. Σελ εηζήγεζε γηα ηε ζχζηαζε νκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ. 

ηβ. Σελ ηήξεζε ηνπ Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α.  

3. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Απνλνκήο πληάμεσλ έρεη σο ζθνπφ: 

α. Σελ απνλνκή ζπληάμεσλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη ηνπο ινηπνχο 

δηθαηνχρνπο ιφγσ ζαλάηνπ θιπ. 

β. Σελ απνλνκή ινηπψλ παξνρψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θχξηα ζχλαμε πξνο ηνπο 

δηθαηνχρνπο. 
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γ. Σελ απνλνκή ζπληάμεσλ ζε αζθαιηζκέλνπο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα ζχληαμεο 

απνξξένπλ απφ ρψξεο εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

δ. Σν ραξαθηεξηζκφ αηπρεκάησλ σο εξγαηηθψλ θαη ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ ιφγσ 

εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

ε. Σε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ, ηελ επίιπζε δηαθνξψλ θαη ηελ εμέηαζε θαη 

αληηκεηψπηζε αηηεκάησλ θαη δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ ζρεηηθά κε ζπληαμηνδνηηθά 

ζέκαηα. 

ζη. Σελ εθαξκνγή ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο θαζψο 

θαη ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

δ. Σελ παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ πξνο ηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ζηα πνηληθά θαη 

δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη ην δηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ ππνζέζεσλ 

πνπ αθνξνχλ αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα. 

ε. Σελ επηκέιεηα γηα ηελ ηήξεζε θαη ηε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ 

ζπληαμηνχρσλ. 

ζ. Σνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ 

θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν σο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

η. Σελ εηζήγεζε γηα ηε ζχζηαζε νκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ. 

4. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Καηαβνιήο Παξνρψλ Τγείαο έρεη σο ζθνπφ: 

α. Σε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη κειεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ζηνπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε κεγάιε επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ πγεία ησλ 

αζθαιηζκέλσλ. 

β. Σε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ έληαμε ή κε έληαμε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ. 
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γ. Σελ ελεκέξσζε, κε απνζηνιή εθπξνζψπσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ ζρεηηθά κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην επί 

ζεκάησλ πγείαο θαη αζθάιεηαο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ. 

δ. Σελ απνλνκή επηδνκάησλ αζζέλεηαο, κεηξφηεηαο, ηνθεηνχ, θαη θάζε άιιεο 

παξνρήο πγείαο ζε ρξήκα θαζψο θαη επηδνκάησλ αλεξγίαο θαη δψξνπ, φπνπ απηά 

πξνβιέπνληαη. 

ε. Σελ απνλνκή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζπληάμεσλ ιφγσ αληθαλφηεηαο πξνο 

εξγαζία.  

ζη. Σε ζχζηαζε, ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζηειέρσζε πεξηθεξεηαθψλ 

επηηξνπψλ ηαηξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ αηηεκάησλ γηα ζχληαμε ιφγσ αληθαλφηεηαο θαη 

γηα παξνρή επηδνκάησλ αζζέλεηαο, κεηξφηεηαο, ηνθεηνχ θιπ. 

δ. Σελ ηήξεζε θαη δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ αλαπήξσλ. 

ε. Σε ζπγθέληξσζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πγεηνλνκηθψλ 

επηηξνπψλ θαη πινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. 

ζ. Σελ πξαγκαηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ, ψζηε λα 

δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο νκνηφκνξθεο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε. Δπηπιένλ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγνδφηεο θαη 

ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε. 

η. Σελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ, ηελ επίιπζε δηαθνξψλ θαη ηελ εμέηαζε θαη 

αληηκεηψπηζε αηηεκάησλ θαη δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα παξνρψλ ζε 

ρξήκα γηα ηα νπνία απαηηείηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε. 

ηα. Σελ εθαξκνγή ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο θαζψο θαη 

ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ηβ. Σελ παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ πξνο ηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ζηα πνηληθά θαη 
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δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη ην δηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ ππνζέζεσλ 

γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε. 

ηγ. Σνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ 

θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν σο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ηδ. Σελ εηζήγεζε γηα ηε ζχζηαζε νκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ. 

5. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο θαη Αλάπηπμεο έρεη σο ζθνπφ: 

α. Σε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαζψο θαη δεδνκέλσλ απφ θάζε 

άιιε εγρψξηα θαη αιινδαπή πεγή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ θαη κειεηψλ.  

β. Σελ εθπφλεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

γ. Σελ έθδνζε αλαθνξψλ θαη δειηίσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ E.Φ.Κ.Α. θαζψο θαη άιισλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ 

θαη ησλ πνιηηψλ γηα ην έξγν ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

δ. Σε ζχληαμε ηεο εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο γηα ην έξγν ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ε. Σελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεο, ηελ 

εθπφλεζε θαη επηθαηξνπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ θαζψο 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

ζη. Σελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 

γηα ηελ αλάπηπμε, ηε βειηίσζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. ζηηο εθάζηνηε επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. 

δ. Σε δηαρείξηζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θαη 

επηθαηξνπνίεζε ηεο ξνήο εξγαζηψλ. 

ε. Σελ αλάπηπμε, ηε βειηίσζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη εξγνδφηεο.  
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ζ. Σελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ Δ.Φ.Κ.Α. κε ζχζηεκα δεηθηψλ 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

η. Σε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ 

εξγνδνηψλ. 

ηα. Σηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηελ παξαθνινχζεζε, ηε κειέηε, ηελ αμηνπνίεζε πξνηάζεσλ, 

κειεηψλ θαη εθζέζεσλ εγρσξίσλ θαη δηεζλψλ θνξέσλ θαη ηε πξνεηνηκαζία 

πξνηάζεσλ γηα δηεζλείο ζπκθσλίεο. 

ηβ. Σε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία κε άιινπο εγρψξηνπο θαη δηεζλείο θνξείο θαη 

ππεξεζίεο. 

ηγ. Σνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ 

θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν σο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ηδ. Σελ εηζήγεζε γηα ηε ζχζηαζε νκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ. 

6. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ έρεη σο ζθνπφ: 

α. Σε δηαξθή παξαθνινχζεζε θαη κειέηε ησλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ησλ επηθνηλσληψλ. 

β. Σελ εθπφλεζε θαη ηε δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ζηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. κε αληηθείκελν ηηο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο, ηηο ππνδνκέο δηθηχσλ θαη ηηο 

ππνδνκέο ησλ επηθνηλσλψλ. 

γ. Σελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο θαη αζθαινχο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

δ. Σν ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηε ζπληήξεζε, θαη ηελ 

επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ε. Σν ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηε ζπληήξεζε, θαη ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 
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ζη. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ θαη εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

δ. Σελ ηήξεζε θαη δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ εμνπιηζκνχ θαη εθαξκνγψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ.  

ε. Σν ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηε δηαξθή ππνζηήξημε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ αθεξαηφηεηαο θαη αζθαινχο δηαθχιαμεο ησλ δεδνκέλσλ.  

ζ. Σελ πεξηνδηθή θαη έθηαθηε ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο, δηθηχσλ θαη 

επηθνηλσληψλ. 

η. Σελ πεξηνδηθή θαη έθηαθηε ζπληήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

ηα. Σε δηαξθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

ηβ. Σελ εμαζθάιηζε αζθαινχο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ θαη αηηεκάησλ θαζψο θαη γηα 

ηελ ελεκέξσζή ηνπο κε ηα δεδνκέλα ηα νπνία ηνπο αθνξνχλ.  

ηγ. Σν ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ξνήο 

εξγαζηψλ. 

ηδ. Σελ ηήξεζε ηνπ Φπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ εγγξάθσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ηε. Σνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ 

θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν σο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ηζη. Σελ εηζήγεζε γηα ηε ζχζηαζε νκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ. 

7. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο Αζθαιηζκέλσλ θαη Δξγνδνηψλ έρεη σο ζθνπφ: 

α. Σν ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ ξνήο 

εξγαζηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ 

ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 
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β. Σε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην έξγν ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη 

ηνπηθψλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηε κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ αλαγθψλ ζε ππνδνκέο θαη πξνζσπηθφ θαζψο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πιήζνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ξνήο 

εξγαζηψλ. 

γ. Σε δηαξθή παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο εξγαζηψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα εληνπίδνληαη εγθαίξσο θαη λα αληηκεησπίδνληαη 

έθηαθηεο θαηαζηάζεηο.  

δ. Σν ζρεδηαζκφ, ηε δεκηνπξγία, ηε ζηειέρσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηαθήο 

κνλάδαο, ηεο νπνίαο απνζηνιή ζα είλαη ε πξνζσξηλή ελίζρπζε κε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ.  

ε. Σελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη νδεγηψλ πξνο ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

ππεξεζίεο. 

ζη. Σελ επηκέιεηα γηα ηελ ηήξεζε, ηε δηαξθή ελεκέξσζε θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ 

κεηξψσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ. 

δ. Σελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ζέκαηα αζθάιηζεο, θαζψο 

θαη ηε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ελεκεξφηεηαο.  

ε. Σελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε δηαθνξψλ ζε ζέκαηα αζθάιηζεο. 

ζ. Σε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία θέληξνπ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο ελεκέξσζε ησλ 

πνιηηψλ γηα φια ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α (contact centre).  

η. Σηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν Δ.Φ.Κ.Α. πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο 

θαη ησλ σθειεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

ηα. Σν ζρεδηαζκφ, ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηε δηαξθή ππνζηήξημε ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ ππνβνιήο αηηεκάησλ, ππνβνιήο δειψζεσλ, επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α., θαζψο θαη ηε ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ξνή 

εξγαζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. 
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ηβ. Σνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ 

θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν σο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ηγ. Σελ εηζήγεζε γηα ηε ζχζηαζε νκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ. 

 

Άξζξν 71 Γεληθή Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο 

1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

α. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο  

β. Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

γ. Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ 

δ. Γηεχζπλζε ηέγαζεο θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ε. Απηνηειέο Σκήκα Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο (ΠΔΑ) 

ζη. Απηνηειέο Σκήκα Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ 

2. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ζπγθξνηείηαη απφ ηα Σκήκαηα: 

α. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ  

β. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 

γ. Σκήκα Μηζζνινγίνπ θαη Μηζζνδνζίαο 

δ. Σκήκα Δθηέιεζεο Γαπαλψλ 

ε. Σκήκα Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Γαπαλψλ 

3. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαηαλέκνληαη κεηαμχ 

ησλ Σκεκάησλ σο εμήο: 

α. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ  

 αα. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηάξηηζε, ηξνπνπνίεζε θαη ε αλακφξθσζε ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ). 

 αβ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηνπο ηεζέληεο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη ε 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε γηα ηελ αλακφξθσζή ηνπ θαηά ηηο εθάζηνηε 

παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο.  

 αγ. Ζ επηκέιεηα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηε 

κεηαθνξά ηνπο ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 αδ. Ζ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ. 
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 αε. Ζ θαηαλνκή ησλ ζπλεηζπξαηηφκελσλ εζφδσλ ζε ηξίηνπο δηθαηνχρνπο. 

 αζη. Ζ ζπιινγή, επεμεξγαζία δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ε εθπφλεζε ζρεηηθψλ 

αλαιχζεσλ θαη ε ζχληαμε αλαθνξψλ. 

 αδ. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη 

ησλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 αε. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο κε φια ηα ζηνηρεία αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. 

β. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 

 βα. Ζ επηκέιεηα ηεο νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ θαη επνπηείαο φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 ββ. Ζ θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. 

 βγ. Ζ ηήξεζε ησλ Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ ηνπ Σακείνπ ησλ θιάδσλ Κχξηαο 

Αζθάιηζεο, Παξνρψλ ζε Υξήκα θαη Αλεξγίαο, ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην γηα ηνπο Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζψο θαη ησλ αλαιχζεσλ θαη εθζέζεσλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. 

 βδ. Ζ ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 βε. Ζ ππνβνιή ησλ θαηά λφκν δειψζεσλ θαη ζηνηρείσλ ζηελ αξκφδηα 

θνξνινγηθή αξρή. 

 βζη. Ζ επηκέιεηα ηεο απφδνζεο ησλ εηζθνξψλ θαη θξαηήζεσλ ππέξ ησλ 

δηθαηνχρσλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ηνπ θφξνπ θαη ραξηνζήκνπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 βδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ζπκθσλία ησλ πάζεο θχζεσο ινγαξηαζκψλ (ηξαπεδψλ, 

ππνιφγσλ θιπ).  

 βε. Ο έιεγρνο ησλ ηακεηαθψλ παξαζηαηηθψλ. Ο έιεγρνο θαη ε ζπκθσλία ησλ 

κεληαίσλ αληηγξάθσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη Σξαπεδψλ (EXTRAIT) θαη ε 

αλάιπζε ηεο ρξέσζεο θαη πίζησζεο ηνπο κε βάζε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά 

θαηεγνξία εζφδνπ - εμφδνπ. 

 βζ. Ζ κέξηκλα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ εηήζηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 βη. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη ε 

κέξηκλα γηα ηελ εθθαζάξηζε ή ηαθηνπνίεζή ηνπο. 

 βηα. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε 

παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ινγηζηηθννηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

 βηβ. Ζ ηήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη θπζηθνχ αξρείνπ ηνπ ινγηζηεξίνπ.  

γ. Σκήκα Μηζζνινγίνπ θαη Μηζζνδνζίαο 
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 γα. Ζ κέξηκλα γηα κηζζνδνζία ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

θαη ε ρνξήγεζε αηνκηθψλ δειηίσλ κηζζνδνζίαο. 

 γβ. Ζ ηήξεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ. Ζ πινπνίεζε ηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ κηζζνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

θξαηήζεσλ θαη εηζθνξψλ. 

 γγ. Ζ εθθαζάξηζε ησλ απνδνρψλ ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ, ησλ εθηφο 

έδξαο απνδεκηψζεσλ θαη εμφδσλ θίλεζεο, ησλ επηδνκάησλ θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ, 

θαη ελ γέλεη ησλ πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ακνηβψλ απφ πκβνχιηα θαη Δπηηξνπέο. 

 γδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ απφδνζε ησλ πάζεο θχζεσο θξαηήζεσλ, εηζθνξψλ, 

θφξνπ, θξάηεζε πξνζηίκσλ, ραξηνζήκνπ, δηαηξνθψλ θ.ι.π. ή θαηαινγηζκψλ. 

 γε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ είζπξαμε απφ ην πξνζσπηθφ, επηδηθαζζεηζψλ δαπαλψλ 

θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεσλ απηνχ πξνο ην Δ.Φ.Κ.Α., θαη ε έθδνζε ησλ 

ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. 

 γζη. Ζ παξαθξάηεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ηαθηηθήο θαηαβνιήο ησλ 

ηνθνρξεσιπηηθψλ δφζεσλ απφ δάλεηα ζε ππαιιήινπο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 γδ. Ζ εθηέιεζε ηεο εμαγνξάο πξνυπεξεζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

δ. Σκήκα Δθηέιεζεο Γαπαλψλ 

 δα. Ζ εληαικαηνπνίεζε ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ ηνπ θιάδνπ Κχξηαο 

Αζθάιηζεο θαη Λνηπψλ Παξνρψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ε έθδνζε ησλ ινγηζηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε νηθνλνκηθέο πξάμεηο, θαη ε ηήξεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ. 

 δβ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηηθψλ ππνινίπσλ, ε κέξηκλα γηα ηνλ 

εθνδηαζκφ ησλ Σξαπεδψλ πνπ έρνπλ ηακεηαθή δηαρείξηζε κε ηα αλαγθαία ρξεκαηηθά 

πνζά, ε παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ησλ ππφ ησλ Σξαπεδψλ απνζηειινκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο ησλ παξνρψλ θαη δαπαλψλ. 

 δγ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ, ησλ 

επηρνξεγήζεσλ, ηεο θάζε κνξθήο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε απνζηνιή 

εγγξάθσλ αξκνδίσο γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ. 

 δδ. Ζ εθηέιεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηαδνρηθή θαη δηαθξαηηθή αζθάιηζε. 

 δε. Ζ πιεξσκή θαη έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ησλ απνδνρψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ησλ εθηφο έδξαο απνδεκηψζεσλ θαη εμφδσλ θίλεζεο, ησλ επηδνκάησλ 
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θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ, θαη ελ γέλεη ησλ πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ακνηβψλ απφ πκβνχιηα θαη Δπηηξνπέο. 

 δζη. Ζ κέξηκλα γηα ηελ είζπξαμε επηδηθαζζεηζψλ δαπαλψλ θαη πάζεο θχζεσο 

ππνρξεψζεσλ πξνο ην Δ.Φ.Κ.Α. 

 δδ. Ζ θίλεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (ζε ηακεηαθφ 

επίπεδν θαζεκεξηλά). 

ε. Σκήκα Δπνπηείαο Διέγρνπ Γαπαλψλ 

 εα. Ο έιεγρνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελ γέλεη δαπαλψλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ θιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο θαη Λνηπψλ Παξνρψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 εβ. Ζ επνπηεία ηεο εθθαζάξηζεο ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ ηνπ θιάδνπ 

Κχξηαο Αζθάιηζεο θαη Λνηπψλ Παξνρψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α.  

4. Ζ Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Σκήκαηα: 

α. Σκήκα Μεηξψνπ, Γηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο. 

β. Σκήκα ηαδηνδξνκίαο θαη Δμέιημεο. 

γ. Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο. 

δ. Σκήκα Γενληνινγίαο θαη Πεηζαξρηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Τπνζέζεσλ. 

ε. Σκήκα Οξγάλσζεο, Τπνζηήξημεο πκβνπιίσλ θαη πιινγηθψλ Οξγάλσλ. 

5. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαηαλέκνληαη κεηαμχ 

ησλ Σκεκάησλ σο εμήο:  

α. Σκήκα Μεηξψνπ, Γηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο  

 αα. Ζ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ (θπζηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ) ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 αβ. Ζ έθδνζε κεληαίσλ δειηίσλ θίλεζεο θαη κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 αγ. Ζ έθδνζε ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ. 

 αδ. Ζ δηνηθεηηθή ζπλδξνκή ζηε ζπλδηθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 αε. Ο ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ δηνξηζκνχ, πξφζιεςεο, κεηάζεζεο, 

κεηαθίλεζεο, ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, εμέιημεο θαη ιχζεο ηεο ζρέζεο ηνπ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 αζη. Ο ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ κε κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζχκβαζεο έξγνπ, έκκηζζεο εληνιήο, θιπ. 
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 αδ. Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ηε ζχλζεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ 

θαη ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε θιάδνπο, βαζκνχο θαη εηδηθφηεηεο ησλ κνλίκσλ 

ππαιιήισλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α.  

 αε. Οη απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ απφ ή πξνο Τπνπξγεία ή άιινπο Φνξείο 

θαζψο θαη ζε Φνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 αζ. Ο ρεηξηζκφο αηηήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ 

θαζψο θαη αηηήζεσλ αδεηψλ άλεπ απνδνρψλ. 

 αη. Ο ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο θαλνληθέο, αλαξξσηηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ινηπέο άδεηεο. 

 αηα. Ο ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 αηβ. Ζ κέξηκλα γηα ηε κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθφ θαη ην 

εμσηεξηθφ ηνπ Γηνηθεηή, Τπνδηνηθεηψλ θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 αηγ. Οη εγθξίζεηο νδήγεζεο ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ ζε ππαιιήινπο κνλάδσλ 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

β. Σκήκα ηαδηνδξνκίαο θαη Δμέιημεο  

βα. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε πεξηγξακκάησλ πεξηγξαθήο ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαζψο θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπο. 

ββ. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλάινγα κε ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα θαζψο θαη ε αληηζηνίρεζή ηνπο κε βαζκνχο αλάινγα κε ην ηζρχνλ θάζε 

θνξά λνκηθφ πιαίζην βαζκνινγηθήο εμέιημεο. 

βγ. Ζ αλάπηπμε θαη ε θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο αμηνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ 

αλάινγα κε ηα πξνζφληα θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο αλάινγεο ζέζεηο κε βάζε ηα 

πεξηγξάκκαηα.  

βδ. Ζ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία γηα ηε 

βαζκνινγηθή έληαμε θαη εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

βε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ, ηελ επηινγή θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ πξντζηακέλσλ φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαζψο 

θαη ηε κεηαθίλεζε ή ηε κεηάζεζε ησλ πξντζηακέλσλ. 

γ. Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο 
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 γα. Ζ αλίρλεπζε, ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 γβ. Ο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη 

πινπνίεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο. 

 γγ. Ζ ππνβνιή γηα έγθξηζε θαη πηζηνπνίεζε ζην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ή επηκφξθσζεο. 

 γδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε ππεξεζίεο ηνπο 

Δ.Φ.Κ.Α. 

 γε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ Γηεζλψλ Φνξέσλ.  

 γζη. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πξνγξάκκαηα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ θαζψο θαη ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα γηα ζέκαηα ζπλαθή πξνο ηα αληηθείκελα ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α.  

 γδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 γε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ σο πξνο ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

θαζψο θαη ην βαζκφ κεηαθνξάο ηεο γλψζεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

δ. Σκήκα Γενληνινγίαο θαη Πεηζαξρηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Τπνζέζεσλ 

 δα. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί 

δενληνινγίαο. 

 δβ. Ο ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πεηζαξρηθνχ 

δηθαίνπ ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 δγ. Ζ θίλεζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θπξψζεσλ.   
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 δδ. Ζ ηήξεζε αξρείνπ ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

εθηέιεζήο ηνπο. 

 δε. Ζ παξνρή απφςεσλ ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα επί αηηήζεσλ αθπξψζεσο 

ή αλαθιήζεσο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. 

 δζη. Ζ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαθνξά θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ππαιιήισλ πνπ αζσψλνληαη θαηά ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.  

 δδ. Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ππεξεζίεο θαη αξρέο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν.  

ε. Σκήκα Οξγάλσζεο, Τπνζηήξημεο πκβνπιίσλ θαη πιινγηθψλ Οξγάλσλ 

 εα. Ο ρεηξηζκφο ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ νξζνινγηθήο νξγάλσζεο, δηάξζξσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο απηψλ. 

 εβ. Ζ εηζήγεζε θαη έθδνζε πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε, ζπγρψλεπζε 

θαη θαηάξγεζε ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 εγ. ε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ν ρεηξηζκφο ησλ 

ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηνρήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 εδ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ θαη 

εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο. 

εζη. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πάζεο θχζεσο 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ.  

εδ. Ζ ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο θαη ν νξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ζε ζπιινγηθά φξγαλα, επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο άιισλ Φνξέσλ. 

εε. Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

εζ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αξραηξεζηψλ ηεο εθινγήο 

αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ζην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην.  
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εη. Ζ δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη ε 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ.  

6. Ζ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ Σκήκαηα: 

α. Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ  

β. Σκήκα Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ θαη Τινπνίεζεο Πξνκεζεηψλ Τιηθψλ  

γ. Σκήκα Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ θαη Τινπνίεζεο πκβάζεσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ 

δ. Σκήκα Μεηξψσλ, Τιηθψλ θαη Απνζήθεο  

7. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

Σκεκάησλ σο αθνινχζσο: 

α. Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

 αα. Ζ θαηάξηηζε ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ πξνκήζεηαο θαη εθνδηαζκνχ 

φισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. κε εμνπιηζκφ, πιηθφ θαη ππεξεζίεο κε βάζε ηηο 

ζηαζκίζεηο αλαγθψλ πνπ γίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο.  

 αβ. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαη ε έξεπλα αγνξάο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

 αγ. Ζ θαηάξηηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνκήζεηαο, εθνδηαζκνχ, δηαρείξηζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ 

πιηθνχ πνπ αθνξνχλ αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ησλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 αδ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο θαη ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 αε. Ζ ηήξεζε, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο Γηεχζπλζεο.  

β. Σκήκα Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ θαη Τινπνίεζεο Πξνκεζεηψλ Τιηθψλ 

 βα. Ζ δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ 

εμνπιηζκνχ, πιηθνχ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 

απηψλ φπνπ απαηηείηαη. 

 ββ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ πξνκεζεηψλ, ην άλνηγκα ζρεηηθψλ 

πηζηψζεσλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε θαη παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ πξνκεζεηψλ.  

 βγ. Ζ κέξηκλα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ έξγνπ ησλ επηηξνπψλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ. 

 βδ. Ζ επηκέιεηα γηα ηελ νξζή θαη απξφζθνπηε ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ.  
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 βε. Ο έιεγρνο γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζε 

ησλ δηαγσληζκψλ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε. 

 βζη. Ζ κέξηκλα γηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πξνθεξχμεσλ δηαγσληζκψλ, 

γλσκνδνηήζεσλ, επεμεξγαζίαο ησλ ζρεδίσλ ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.  

γ. Σκήκα Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ θαη Τινπνίεζεο πκβάζεσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ 

 γα. Ζ δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ππεξεζηψλ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 

απηψλ φπνπ απαηηείηαη. 

 γβ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ην άλνηγκα 

ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε θαη παξαιαβή ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ. 

 γγ. Ζ κέξηκλα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ έξγνπ ησλ επηηξνπψλ εκπεηξνγλσκφλσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ. 

 γδ. Ζ επηκέιεηα γηα ηελ νξζή θαη απξφζθνπηε ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ 

ζπκβάζεσλ.  

 γε. Ο έιεγρνο γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

εθηέιεζε ησλ δηαγσληζκψλ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε. 

 γζη. Ζ κέξηκλα γηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πξνθεξχμεσλ 

δηαγσληζκψλ, γλσκνδνηήζεσλ, επεμεξγαζίαο ησλ ζρεδίσλ ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα 

ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο.  

  γδ. Ζ επηκέιεηα γηα ηελ αζθάιηζε θαη απαζθάιηζε ησλ θηηξίσλ, 

κεραλεκάησλ, απηνθηλήησλ θιπ. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

δ. Σκήκα Μεηξψσλ, Τιηθψλ θαη Απνζήθεο  

  δα. Ζ παξαιαβή, απνζήθεπζε, θχιαμε θαη εθνδηαζκφο ησλ κνλάδσλ ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. ησλ πάζεο θχζεσο εληχπσλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ, πιηθψλ θαζψο θαη ε 

κέξηκλα γηα ηελ παξαιαβή ηνπ επηζηξεθφκελνπ πιηθνχ.  

  δβ. Ζ έγθαηξε θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνκεζεηψλ γηα ηα ππφινηπα ησλ εηδψλ απνζήθεο. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πιηθνχ αλάινγα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ.  
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  δγ. Ζ επηκέιεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εηήζηαο απνγξαθήο πιηθνχ ησλ κνλάδσλ 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη ε απνηίκεζε απηνχ. 

8. Απηνηειέο Σκήκα Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο (ΠΔΑ) 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΔΑ πεξηγξάθνληαη σο αθνινχζσο: 

Ο ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ε θηλεηνπνίεζε θαη ε δξάζε θαηά ηνλ πφιεκν ή ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ζε θαηξφ εηξήλεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαζψο 

θαη ε ξχζκηζε θάζε ζρεηηθνχ ζέκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

δηαηάμεηο. 

9. Απηνηειέο Σκήκα Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ 

α. Ζ ηήξεζε ηνπ Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ θαζψο θαη ηνπ εκπηζηεπηηθνχ πξσηνθφιινπ 

(θπζηθνχ ή ειεθηξνληθνχ) ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο.  

β. Ζ απνζηνιή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή/θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ εγθπθιίσλ 

θαη εγγξάθσλ φισλ ησλ Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο.  

γ. Ζ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη ε επηθχξσζε αληηγξάθσλ φπνπ απηφ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 

Άξζξν 72 Σκήκαηα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

Σα Σκήκαηα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο έρνπλ έθαζην ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ νξγαληθή κνλάδα, ζηελ νπνία ππάγνληαη: 

α. Σε δηαθίλεζε ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο κε ειεθηξνληθφ ή 

κε ηαρπδξνκείν, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ βηβιίσλ δηαθίλεζεο. 

β. Σελ ηήξεζε ηνπ θνηλνχ θαη εκπηζηεπηηθνχ πξσηνθφιινπ, ειεθηξνληθνχ ή κε. 

γ. Σελ αλαπαξαγσγή εγγξάθσλ θαη ινηπψλ θεηκέλσλ θαζψο θαη ε βεβαίσζε ηεο 

αθξίβεηαο απηψλ. 

δ. Σε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πνιηηψλ, ε 

επηθχξσζε αληηγξάθσλ ή θσηναληηγξάθσλ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ή ην 

λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

ε. Σελ νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε, ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ ζρεδίσλ εγγξάθσλ. 

ζη. Σε κέξηκλα θαη δηαρείξηζε γξαθεηαθνχ πιηθνχ θαη αλαιψζηκσλ. 

δ. Σε γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε ηεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.  
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Άξζξν 73 Πεξηνπζία, ινγηζηηθή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία 

1. Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

εληαζζφκελνπο ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο, νη 

πφξνη πνπ πξνβιέπνληαη ππέξ απηψλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ε θηλεηή 

θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο, πεξηέξρνληαη απηνδίθαηα ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. σο θαζνιηθφ 

δηάδνρφ ηνπο. Ο Δ.Φ.Κ.Α. ππεηζέξρεηαη ζηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ. Ζ 

κεηαβίβαζε ηεο πεξηνπζίαο γίλεηαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή θφξνπ, ηέινπο ή δηθαηψκαηνο 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ. 

2. ε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο ησλ εληαζζνκέλσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ κε άιινπο 

θνξείο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε απηφλ επί πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ν δηαρσξηζκφο ηεο 

πεξηνπζίαο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ νηθνλνκηθή κειέηε.  

3. α. Απφ 1.1.2017 ν ηζνινγηζκφο έλαξμεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. πξαγκαηνπνηείηαη κε 

κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, 

ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ αληηζηνίρσο, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηνπο, πνπ ζπληάζζνληαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. Σα πξφζσπα πνπ 

θαηείραλ ζέζε κέινπο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ ηειεπηαίσλ θαηά παξέθθιηζε 

θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο δηαηεξνχλ ηελ επζχλε σο πξνο ηελ πεξάησζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ παξειζφλησλ εηψλ κέρξη ηελ 31.12.2015. 

β. Ζ πεξηνπζία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ησλ κε αζθαιηζηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ, νη νπνίεο παξακέλνπλ ζηνπο θνξείο θαη κεηά ηελ έληαμή ζηνπο ζηνλ 

Δ.Φ.Κ.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ παξφληνο, πξνζδηνξίδεηαη θαη δηαρσξίδεηαη 

απφ ηελ πεξηνπζία πνπ πεξηέξρεηαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ 

νηθνλνκηθή κειέηε.  

4. Σν Λνγηζηηθφ θαη Οηθνλνκηθφ έηνο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ. 

Ο εληαίνο πξνυπνινγηζκφο εθηειείηαη ππφ ηελ επζχλε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. Με απφθαζε 
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ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α, θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, δχλαηαη λα κεηαβηβάδεηαη δηθαίσκα 

ππνγξαθήο ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο ίδηαο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο ζε ζέκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

5. Οη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαηαξηίδνπλ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ γηα 

ην εληαίν νηθνλνκηθφ έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα 

πξνβιεπφκελα εηήζηα έζνδα θαη έμνδα θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γ.. ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α., εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Μέρξη ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ λένπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμαθνινπζνχλ λα εθηεινχληαη νη εγθεθξηκέλνη πξνυπνινγηζκνί ησλ 

εληαζζνκέλσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ. 

Σν πξψην νηθνλνκηθφ έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

θαη ιήγεη ηελ 31.12.2016.  

6. Ζ απνγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εληαζζνκέλσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, 

θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο ελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπο κέρξη ηελ 

31.12.2016 ή απφ νξθσηνχο ινγηζηέο, κεηά απφ αλάζεζε. 

7. Οη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. εθαξκφδνπλ ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 80/1997 (ΦΔΚ Α΄ 68) θαη 

ηηο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ θαη ινγηζηηθνχ Ν.Π.Γ.Γ.  

8. Δθθξεκείο δίθεο πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ή ππνζέζεηο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, 

ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ ζπλερίδνληαη απφ ηνλ Δ.Φ.Κ.Α., ρσξίο λα 

επέξρεηαη δηαθνπή δίθεο, απφ ηελ έθδνζε ησλ δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103. Γηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ηζρχνπλ έλαληη 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, εθδίδεηαη κέρξη 31.12.2016 Καλνληζκφο Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο θαη 

Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ. ηνπ. Μέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο γηα ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη ινγηζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ 
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Δπαγγεικαηηψλ (ΦΔΚ Β΄ 1737/29.11.2006), εθφζνλ απηέο δελ αληίθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

10. H θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 53 

ηνπ Ν.4144/2013 (Α΄ 88) ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) αξρίδεη απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019. 

11. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο δηάηαμεο. 

 

Άξζξν 74 Θέκαηα Πξνζσπηθνύ 

1. α. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 75, 76, 86 θαη 92 ηνπ παξφληνο, 

ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ θαη νη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή ησλ 

εληαζζφκελσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 θνξέσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., κεηαθέξνληαη ζε 

απηφλ κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, νξγαληθή ζέζε, βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ 

θιηκάθην πνπ θαηέρνπλ.  

β. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ 

θαη θιάδσλ κε ηνλ Δ.Φ.Κ.Α., ε κεηαθνξά γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 104. 

γ. ε θάζε πεξίπησζε, ην πάζεο θχζεσο κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ ηνπνζεηείηαη ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ.  

2. α. Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε ή δηάζεζε ζηνπο εληαζζφκελνπο 

θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εθαξκφδεηαη 

αλαιφγσο ε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1. Μεηά ηε κεηαθνξά, ε απφζπαζε 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε ηεο, εθηφο αλ απνθαζίζεη ηελ δηαθνπή ηεο ην 

Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. Ζ ππεξεζηαθή θαη κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ απηψλ 

δηέπεηαη απφ ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πξνζσπηθνχ θαη ην ηζρχνλ 

εθάζηνηε κηζζνιφγην ησλ ππεξεζηψλ, απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. Ζ δαπάλε ηεο ελ 

γέλεη κηζζνδνζίαο ηνπο, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδφηε: i. 

φζνλ αθνξά ηνπο απνζπαζκέλνπο απφ ηελ ΓΔΖ Α.Δ., ηελ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. θαη ηνλ 

ΟΣΔ Α.Δ. βαξχλνπλ ηηο εηαηξείεο απηέο θαη ν Δ.Φ.Κ.Α. απνδίδεη ζηηο εηαηξείεο ην 
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χςνο ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάινγε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ λ. 4354/2015 πνπ αθνξνχλ ζην κηζζνινγηθφ θφζηνο 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ii. φζνλ αθνξά ζηνπο ινηπνχο, 

βάζεη ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ππεξεηνχληεο κε δηάζεζε ππαιιήινπο βαξχλνπλ ηνπο 

θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη. Οη αλσηέξσ ππάιιεινη θαηά ην ρξφλν ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο ζην Δ.Φ.Κ.Α. θαη θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο ππέρνπλ ηηο επζχλεο 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ. 

β. Ζ απφζπαζε ππαιιήισλ ησλ εληαζζνκέλσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ, ηνκέσλ, 

θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη.  

3. Οη ζπκβάζεηο έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ παξείραλ 

ππεξεζίεο ζηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο θαη’ απνθνπή κπνξεί λα ζπλερίδνληαη θαη κε 

ηνλ Δ.Κ.Φ.Α., κέρξη ηε ιήμε ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ηειεπηαίνπ. 

4. Οη δηαηάμεηο ηεο Φ.10050/νηθ.20496/4067/4-8-2008 θνηλήο απφθαζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηζρχνπλ γηα ην 

απνζπαζκέλν ζην Δ.Φ.Κ.Α. πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΖ Α.Δ θαη ηηο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. 

5. Γηαδηθαζίεο γηα πιήξσζε ζέζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηνπο εληαζζφκελνπο 

θνξείο, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο ζπλερίδνληαη θαλνληθά γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. Σν πξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ θαη νη αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο 

κεηαθέξνληαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α.  

6. Όιεο νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ, πιελ εθείλσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Υνξήγεζεο πληάμεσλ 

Γεκνζίνπ Σνκέα, θαηαξγνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπο ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., 

εθηφο εάλ έρεη πξνθεξπρζεί ε πιήξσζή ηνπο.  

7. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. πνπ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο νξίδεηαη ν 

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 
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Άξζξν 75 Θέκαηα πξνζσπηθνύ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Υνξήγεζεο πληάμεσλ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

1. Καηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 74 θαη εηδηθά γηα ηελ άζθεζε 

αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπληάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη πεξηέξρνληαη κε 

ηνλ παξφληα λφκν ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., δχλαηαη λα απνζπαζηεί ζε απηφλ πξνζσπηθφ πνπ 

ππεξεηεί ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Υνξήγεζεο πληάμεσλ Γεκνζίνπ Σνκέα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ απφ 1.1.2017 

ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππαιιήινπ.  

2. α. Ζ σο άλσ απφζπαζε δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ρσξίο γλψκε 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη θάζε άιιεο γεληθήο ή 

εηδηθήο δηάηαμεο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ζε πεξίπησζε πνπ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν 

θαη ειιείςεη ππνβνιήο ζρεηηθψλ αηηήζεσλ, πξνζσπηθφ απφ ηελ σο άλσ Γηεχζπλζε 

απνζπάηαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. ππνρξεσηηθά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηνπο έμη (6) κήλεο. 

β. Με φκνηα απφθαζε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ή κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ, νη απνζπάζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξνχλ λα 

δηαθφπηνληαη θαη νη ππάιιεινη επηζηξέθνπλ ζε ζέζε αληίζηνηρνπ ηεξαξρηθνχ 

επηπέδνπ κε απηή πνπ θαηείραλ πξηλ ηελ απφζπαζή ηνπο. Αλ δελ ππάξρεη θελή 

νξγαληθή ζέζε πξντζηακέλνπ, θαιχπηνπλ ηελ πξψηε πνπ ζα θελσζεί. 

3. α. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ ζα απνζπαζζνχλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

ινγίδεηαη γηα θάζε ζπλέπεηα σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο πνπ δηαλχεηαη ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Οη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη δηαηεξνχλ ην βαζκνινγηθφ, 

κηζζνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ θνξέα πξνέιεπζήο ηνπο. 

β. Ο κηζζφο, νη ινηπέο απνδνρέο θαη ηα επηδφκαηα εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινληαη 

απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζην νπνίν ν Δ.Φ.Κ.Α. απνδίδεη ηηο εθάζηνηε 

νθεηιφκελεο απνδνρέο ή απνιαβέο ησλ ππαιιήισλ πνπ απνζπψληαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

4. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα επηινγή ζε ζέζε πξντζηακέλνπ θαη κφλν γηα ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ παξφληνο λφκνπ νξγαληθέο 
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κνλάδεο κε αξκνδηφηεηεο απνλνκήο ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, έρνπλ θαη νη 

ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Υνξήγεζεο πληάμεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νη νπνίνη, εθφζνλ 

επηιεγνχλ ζε ζέζε πξντζηακέλνπ, κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απνζπψληαη απηνδηθαίσο 

ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

 

Άξζξν 76 Γηαηάμεηο Ν.Α.Σ. θαη Ο.Γ.Α.  

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ζα θαζνξηζηεί ην πξνζσπηθφ πνπ ζα παξακείλεη ζην Ν.Α.Σ. θαη ηνλ 

Ο.Γ.Α., γηα ηελ άζθεζε ησλ κε αζθαιηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηακείσλ απηψλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 54 ηνπ παξφληνο.  

2. Ζ δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ν.Α.Σ. θαη ηνπ Ο.Γ.Α. νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

νξγαληθψλ ηνπο κνλάδσλ, νη θιάδνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη πξντζηάκελνη 

απηψλ θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιεπηνκέξεηα 

θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 

3. Γηα ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζήο ηνπο νη ππάιιεινη ηνπ Ν.Α.Σ. ππάγνληαη 

ζην Τπεξεζηαθφ θαη Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Ο.Γ.Α. εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε νηθεία λνκνζεζία, εθφζνλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

Κεθάιαην η’ Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Δ.Σ.Δ.Α. θαη ξπζκίζεηο πξώελ 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 

Άξζξν 77 Μεηνλνκαζία Δ.Σ.Δ.Α. ζε «Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη 

Δθάπαμ Παξνρώλ» («Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.».) 

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4052/2012 (A’ 41) ηξνπνπνηείηαη θαη 

πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο: 
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«2. θνπφο ηνπ είλαη: α. ε παξνρή κεληαίαο επηθνπξηθήο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο, 

αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ζηνπο δηθαηνχρνπο αζθαιηζκέλνπο θαη β. ε θαηαβνιή εθάπαμ 

παξνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο αζθαιηζκέλνπο. 

3. α. Σν Δ.Σ.Δ.Α. κεηνλνκάδεηαη ζε «Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη 

Δθάπαμ Παξνρψλ» απνθαινχκελν εθεμήο «Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.». Σν Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

ζπγθξνηνχλ δχν (2) θιάδνη, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή 

απηνηέιεηα: α) θιάδνο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη β) θιάδνο εθάπαμ παξνρψλ, ζηνπο 

νπνίνπο παξαθνινπζνχληαη απηνηειψο νη εηζθνξέο θάζε θιάδνπ. 

β. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη Δ.Σ.Δ.Α. λνείηαη εθεμήο Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.» 

 

Άξζξν 78 Έληαμε Σακείσλ Πξόλνηαο ζηνλ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

1. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4052/2012 (A’ 41) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο 

εμήο:  

«5. ηνλ θιάδν εθάπαμ παξνρψλ ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. εληάζζνληαη ηα παξαθάησ ηακεία, 

ηνκείο, θιάδνη θαη ινγαξηαζκνί πξφλνηαο σο εμήο: 

 Α. Σν Σακείν Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΣΠΓΤ) κε ηνπο Σνκείο ηνπ: 

α. Σνκέα Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

β. Σνκέα Πξφλνηαο Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. 

γ. Σνκέα Πξφλνηαο Οξζφδνμνπ Δθεκεξηαθνχ Κιήξνπ ηεο Διιάδνο 

δ. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δκπνξηθψλ, Βηνκεραληθψλ, Δπαγγεικαηηθψλ, 

Βηνηερληθψλ Δπηκειεηεξίσλ ηνπ Κξάηνπο 

ε. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Σακείνπ Ννκηθψλ 

ζη. Σνκέα Πξφλνηαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ 

Β. Σν Σακείν Πξφλνηαο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΑΠΗΣ) κε ηνπο Σνκείο ηνπ: 

α. Σνκέα Πξφλνηαο Δξγαηνυπαιιήισλ Μεηάιινπ 

β. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Ληπαζκάησλ 
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γ. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Σζηκέλησλ 

δ. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Ηππνδξνκηψλ 

ε. Σνκέα Πξφλνηαο Τπαιιήισλ Δκπνξηθψλ Καηαζηεκάησλ 

ζη. Σνκέα Πξφλνηαο Ξελνδνρνυπαιιήισλ 

δ. Σνκέα Πξφλνηαο Ληκελεξγαηψλ 

ε. Σνκέα Πξφλνηαο Τπαιιήισλ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο 

ζ. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Οξγαληζκνχ Δζληθνχ Θεάηξνπ 

η. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Οξγαληζκνχ Τδξεχζεσο Θεζζαινλίθεο 

ηα. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο 

Γ. Ο θιάδνο πξφλνηαο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Δξγαδνκέλσλ 

ζηα Μ.Μ.Δ. (Δ.Σ.Α.Π.- Μ.Μ.Δ.) κε ηνπο Σνκείο ηνπ: 

γα. Σνκέα Πξφλνηαο Ηδηνθηεηψλ, πληαθηψλ θαη Τπαιιήισλ Σχπνπ 

γβ. Σνκέα Πξφλνηαο Δθεκεξηδνπσιψλ θαη Τπαιιήισλ Πξαθηνξείσλ Αζελψλ 

γγ. Σνκέα Πξφλνηαο Δθεκεξηδνπσιψλ θαη Τπαιιήισλ Πξαθηνξείσλ 

Θεζζαινλίθεο. 

Γ. Ο θιάδνο πξφλνηαο ηνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο (Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Χ.) κε ηνπο Σνκείο ηνπ: 

δα. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Ο.Σ.Δ 

δβ. Κιάδν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ (ΚΑΠ –Γ.Δ.Ζ.) 

δγ. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Ο..Δ 

δδ. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δ.Ρ.Σ. θαη Σνπξηζκνχ 

δε. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δκπνξηθήο Σξαπέδεο 

δζη. Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Ηνληθήο-Λατθήο Σξαπέδεο 
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Δ. Ο θιάδνο πξφλνηαο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ 

(Δ.Σ.Α.Α.) κε ηνπο Σνκείο ηνπ: 

εα. Σνκέα Πξφλνηαο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

εβ. Σνκέα Πξφλνηαο Τγεηνλνκηθψλ 

εγ. Σνκέα Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ 

εδ. Σνκέα Πξφλνηαο Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ 

εε. Σνκέα Πξφλνηαο πκβνιαηνγξάθσλ 

εζη. Σνκέα Πξφλνηαο Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Σ. Σν Σακείν Πξφλνηαο Αμησκαηηθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Σ.Π.Α.Δ.Ν.)  

Ε. Σν Σακείν Πξφλνηαο Καησηέξσλ Πιεξσκάησλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

(Σ.Π.Κ.Π.Δ.Ν.)  

Ζ. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Πξφλνηαο πξνζσπηθνχ ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. 

 

Άξζξν 79 Αζθαιηζηέα πξόζσπα ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

Σν άξζξν 37 ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄41) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

« Αζθαιηζηέα πξφζσπα 

1. ηελ αζθάιηζε ηνπ θιάδνπ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ππάγνληαη 

ππνρξεσηηθά:  

α. Οη ήδε αζθαιηζκέλνη ησλ ηακείσλ, θιάδσλ θαη ηνκέσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Σ.Δ.Α. (λπλ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.). 

 β. Όζνη αλαιακβάλνπλ αζθαιηζηέα εξγαζία - απαζρφιεζε ή απνθηνχλ αζθαιηζηέα 

ηδηφηεηα, γηα ηελ νπνία αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο θαη 

δελ ππάγνληαη γηα ηελ εξγαζία – απαζρφιεζή ηνπο απηή ή ηελ ηδηφηεηά ηνπο ζηελ 

αζθάιηζε άιινπ θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ή επαγγεικαηηθήο ππνρξεσηηθήο 

αζθάιηζεο, ή ησλ εμνκνηνχκελσλ βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο κε απηνχο, 

αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο.  
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2. ηελ αζθάιηζε ηνπ θιάδνπ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ππάγνληαη 

πξναηξεηηθά: 

α. Οη ήδε πξναηξεηηθά αζθαιηζκέλνη ησλ ηακείσλ, θιάδσλ θαη ηνκέσλ επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Σ.Δ.Α. (λπλ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.). 

β. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

3655/2008 (Α΄58), θαζψο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ ππάγνληαλ ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ η. ΔΣΔΑΜ κε ην π.δ/κα 284/1992 (Α΄ 145).  

3. Δμαηξνχληαη ηεο αζθάιηζεο ζηνλ θιάδν επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

νη αλεμάξηεηα απαζρνινχκελνη πγεηνλνκηθνί. 

4. ηελ αζθάιηζε ηνπ θιάδνπ εθάπαμ παξνρψλ ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ππάγνληαη 

ππνρξεσηηθά: 

α. oη ήδε αζθαιηζκέλνη ησλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ πξφλνηαο 

πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. θαη 

β. φζνη γηα πξψηε θνξά απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έληαμε ησλ ηακείσλ, ηνκέσλ, 

θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ πξφλνηαο αλαιακβάλνπλ εξγαζία – απαζρφιεζε ή 

απνθηνχλ αζθαιηζηέα ηδηφηεηα βάζεη ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ 

δηαηάμεσλ απηψλ. 

5. Οη αζθαιηζκέλνη ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ 

πξφλνηαο ζην θιάδν εθάπαμ παξνρψλ ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ «Δληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο- Μεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ – 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο», κε ηνλ νπνίν ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο. Γηα δεηήκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ απηέο θαη έσο ηελ έγθξηζε ηνπ 

Καλνληζκνχ Παξνρψλ δηέπνληαη θαη απφ ηηο γεληθέο, εηδηθέο θαη θαηαζηαηηθέο ηνπο 

δηαηάμεηο.» 

 

Άξζξν 80 Πόξνη ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

Σν άξζξν 38 ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄41) ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«Πφξνη είλαη: 
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1. Σα έζνδα απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ ή/θαη εξγνδνηψλ, 

φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ θάζε θιάδν. 

2. Σα έζνδα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο ππέξ ησλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., νη πξφζνδνη πεξηνπζίαο, θαζψο θαη 

ε απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθψλ απηψλ θαη θάζε άιιν έζνδν θαη πφξνο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ νηθεία λνκνζεζία ή άιιεο γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ.» 

 

Άξζξν 81 Οηθνλνκηθό ύζηεκα Λεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

Σν άξζξν 39 ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄41) ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«Οηθνλνκηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο 

1. Σν Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ιεηηνπξγεί γηα φζνπο αζθαιίδνληαη γηα πξψηε θνξά απφ 1.1.2014 

κε βάζε ην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ κε λνεηή 

θεθαιαηνπνίεζε. Σν ίδην ζχζηεκα εθαξκφδεηαη α) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κέρξη 

31.12.2013 ζηνλ θιάδν επηθνπξηθήο αζθάιηζεο γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1.1.2015 

θαη εθεμήο θαη β) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ θιάδν εθάπαμ παξνρψλ κέρξη 

31.12.2013 γηα ηνλ ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1.1.2014 θη εθεμήο. 

2. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα θάζε αζθαιηζκέλν ησλ 

θαηεγνξηψλ απηψλ, αλά θιάδν, ηεξνχληαη ζε αηνκηθέο κεξίδεο απφ 1.1.2014.» 

 

Άξζξν 82 Υξόλνο αζθάιηζεο ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

Σν άξζξν 40 ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄41) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «Υξφλνο αζθάιηζεο 

1. Υξφλνο αζθάιηζεο γηα ηνλ θιάδν επηθνπξηθήο αζθάιηζεο είλαη: 

α. Ο ρξφλνο, γηα ηνλ νπνίν θαηαβάιινληαη ή νθείινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απφ 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α. (λπλ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.) θαη εθεμήο. 

β. Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα εληαζζφκελα ηακεία, ηνκείο, 

θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ αλαγλσξίζηεθε 

θαη εμαγνξάζηεθε ή ζπλερίδεηαη ε εμαγνξά ηνπ, θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ έρεη 
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πξνζκεηξεζεί απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ινγίδεηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ Δ.Σ.Δ.Α. (λπλ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.). 

γ. Ο ρξφλνη αζθάιηζεο, νη νπνίνη αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 40 θαη 47 

ηνπ λ.2084/1992 (Α` 165), ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3232/2004 (Α` 48), θαη ηνπ άξζξνπ 

41 παξ. 7 ηνπ λ. 3996/2011 (Α170), φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

2. Υξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ θιάδν εθάπαμ παξνρψλ είλαη: 

α. Ο ρξφλνο, γηα ηνλ νπνίν θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απφ ηελ έληαμε 

ησλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ πξφλνηαο θαη εθεμήο. 

β. Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα εληαζζφκελα ηακεία, ηνκείο, 

θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο πξφλνηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ 

αλαγλσξίζηεθε θαη εμαγνξάζηεθε ή ζπλερίδεηαη ε εμαγνξά ηνπ.» 

 

Άξζξν 83 Γηνίθεζε ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄41) 

ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο: 

«1. Σν Σακείν δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηή θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

2. Ο Γηνηθεηήο είλαη θάηνρνο πηπρίνπ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ πηπρίνπ ηεο αιινδαπήο, κε δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη θαηάξηηζε 

ζε δηνηθεηηθά ή νηθνλνκηθά ζέκαηα ή ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο. Δπηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο θάζε θνξά δηαηάμεηο θαη είλαη 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Γηνξίδεηαη κε ηεηξαεηή ζεηεία, κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κε δπλαηφηεηα 

ηζφρξνλεο αλαλέσζεο άπαμ θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

Οη δχν (2) Τπνδηνηθεηέο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., ηδίσλ πξνζφλησλ κε ην Γηνηθεηή, 

πιήξνπο απαζρφιεζεο, επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο θάζε θνξά δηαηάμεηο θαη 

δηνξίδνληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ νξίδεηαη ν Τπνδηνηθεηήο, ν νπνίνο 

αλαπιεξψλεη ηνλ Γηνηθεηή ειιείπνληα, απφληα ή θσιπφκελν ζε φια ηα θαζήθνληά 
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ηνπ Γηνηθεηή θαη Πξνέδξνπ Γ.. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

εθρσξνχληαη ζηνπο Τπνδηνηθεηέο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ απηνχο. 

3. Σν Γ.. είλαη ελλεακειέο (9) θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, απνηειείηαη απφ: 

α. Σν Γηνηθεηή ηνπ σο Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

β. Γχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε Γεληθή 

πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο (Γ..Δ.Δ.), ηελ Αλψηαηε Γηνίθεζε Δλψζεσλ 

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ Α.Γ.Δ.Γ.Τ., ηελ Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία (Π.Ν.Ο.), 

ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλψζεσλ πληαθηψλ (Π.Ο.Δ..Τ.), ηνλ Παλειιήλην 

Ηαηξηθφ χιινγν (Π.Η..), ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.) θαη ηε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ Διιάδνο. 

γ. Γχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηψλ, νη νπνίνη πξνηείλνληαη απφ ην χλδεζκν 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.), ηε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ 

Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο (Γ..Δ.Β.Δ.Δ.), ηελ Διιεληθή πλνκνζπνλδία 

Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Δ..Δ.Δ.), ηελ Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ 

(Δ.Δ.Δ.), ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ (Δ.Δ.Σ.) θαη ην χλδεζκν Διιεληθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (.Δ.Σ.Δ.). 

δ. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ ζπληαμηνχρσλ, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Αλψηαηε Γεληθή 

πλνκνζπνλδία πληαμηνχρσλ Διιάδνο (Α.Γ..Δ.Δ.), ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία 

πληαμηνχρσλ Ο.Α.Δ.Δ. (Π.Ο.. Ο.Α.Δ.Δ.), ηελ Οκνζπνλδία πληαμηνχρσλ Διιάδνο 

Η.Κ.Α. & Δπηθνπξηθψλ Σακείσλ Μηζζσηψλ θαη ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία 

Πνιηηηθψλ πληαμηνχρσλ (Π.Ο.Π..), κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

ε. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σακείνπ, ν νπνίνο θαηά ηελ πξψηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ θαη κέρξη ηελ εθινγή ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Σακείνπ, πξνηείλεηαη απφ ηελ Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. 

ζη. Έλαλ (1) εηδηθφ επηζηήκνλα κε εκπεηξία θαη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ή θνηλσληθήο πνιηηηθήο ή ζε ζέκαηα νηθνλνκηθά ή δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
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δ. Έλαλ (1) ππάιιειν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο ή ππάιιειν ΠΔ ή ΣΔ 

θαηεγνξίαο κε πεληαεηή ππεξεζία ζηε Γ.Γ.Κ.Α.. 

ε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απηή 

παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ηνπ νξηζκνχ λέσλ κειψλ, φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ 

ηξίκελν απφ ηε ιήμε ηεο. 

Οη Τπνδηνηθεηέο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. κεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..  

4. Σα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο επηιέγνληαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηφπηλ πξνηάζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηηο νηθείεο νξγαλψζεηο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. 

11. α. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηή, ηνπ θπβεξλεηηθνχ επηηξφπνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.. 

είλαη ηεηξαεηήο θαη παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη ηνπ δηνξηζκνχ λέσλ κειψλ, φρη 

φκσο πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο. 

β. Σν Γ.. κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ηειεδηάζθεςε). 

ηελ πεξίπησζε απηή ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.. πεξηιακβάλεη ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή απηψλ ζηε ζπλεδξίαζε. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξεί 

λα νξίδνληαη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο». 

 

Άξζξν 84 Θέκαηα νξγάλσζεο Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

ην λ. 4052/2012 πξνζηίζεηαη άξζξν 44
Α
 σο εμήο:  

«1. Μέρξη 31.12.2016 θαζνξίδεηαη ε λέα νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ Σακείνπ, νη 

αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, νη θιάδνη απφ ηνπο νπνίνπο 

πξνέξρνληαη νη πξντζηάκελνη απηψλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ιεπηνκέξεηα κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ. 
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2. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ΚΤΑ ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, νη ππεξεζίεο ησλ 

εληαζζφκελσλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ πξφλνηαο ιεηηνπξγνχλ κε 

ηελ πθηζηάκελε νξγαλσηηθή ηνπο δνκή αζθψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχζαλ. 

3. Ζ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εληαζζφκελσλ ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ηακείσλ, ηνκέσλ, 

θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

4. Ο Γηνηθεηήο θαη νη Τπνδηνηθεηέο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α. παξακέλνπλ κέρξη ηε ιήμε ηεο 

ζεηείαο ηνπο σο Γηνηθεηήο θαη Τπνδηνηθεηέο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.. Ζ ζεηεία ηνπ Γ.. ηνπ 

Δ.Σ.Δ.Α. ιήγεη κε ην δηνξηζκφ ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.». 

 

Άξζξν 85 Θέκαηα νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.   

Πξνζηίζεηαη ζην λ. 4052/2012 άξζξν 45Α σο εμήο: 

1. Σν ινγηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ θιάδνπ εθάπαμ παξνρψλ ηαπηίδεηαη κε ην 

εκεξνινγηαθφ. Καηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο, ην νηθνλνκηθφ έηνο αξρίδεη απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμήο ηνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Ο Κιάδνο 

παξαθνινπζείηαη απηνηειψο, ζπληάζζεη πξνυπνινγηζκφ, ηζνινγηζκφ - απνινγηζκφ, 

ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία, παξαζηαηηθά θαη αξρεία δηαρείξηζεο.  

2. Σα έζνδα θαη έμνδα πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θιάδνπ εθάπαμ 

παξνρψλ πνπ ζπληάζζεηαη εηεζίσο θαη εγθξίλεηαη καδί κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γ.. ηνπ 

Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

3. Σν Γ.. ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., σο θχξηνο δηαηάθηεο, δηαζέηεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θιάδνπ εθάπαμ παξνρψλ θαη δχλαηαη φπνπ απαηηείηαη, λα 

κεηαβηβάδεη κέξνο ηνπο, κε επηηξνπηθά εληάικαηα ζηα φξγαλα έγθξηζεο δαπαλψλ 

(δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ. Ζ κεηαβίβαζε ελεξγείηαη 

κε επηηξνπηθά εληάικαηα κε κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. 

4. Ζ απνγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ, ηνκέσλ 

θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ Πξφλνηαο, ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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Σα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ κεηαθέξνληαη ζηα βηβιία ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ, ηνκέσλ θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ Πξφλνηαο ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

5. Ζ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηακείσλ, ηνκέσλ θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ 

Πξφλνηαο, πνπ είλαη εληαία κε άιινπο θνξείο, θαηαλέκεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηά απφ 

αληίζηνηρε νηθνλνκηθή κειέηε.  

6. Οη πφξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ππέξ ησλ εληαζζφκελσλ 

ηακείσλ, ηνκέσλ θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ Πξφλνηαο, ην ζχλνιν ηνπ πξνεξρφκελνπ 

εμ απηψλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαζψο επίζεο ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία 

ηνπο, ε νπνία απνγξάθεηαη απφ ηηο δηνηθήζεηο ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάξγεζήο 

ηνπο, πεξηέξρνληαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έληαμεο ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., σο θαζνιηθφ 

δηάδνρν απηψλ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή θφξνπ, ηέινπο ή δηθαηψκαηνο ππέξ Γεκνζίνπ, 

Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή άιινπ πξνζψπνπ, ην νπνίν ππεηζέξρεηαη ζηα 

πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ, 

ηνκέσλ θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ. 

7. ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο 

θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α., νη δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ 

θαη Λνγηζηηθνχ Ν.Π.Γ.Γ. 

8.Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 53 ηνπ 

λ.4144/2013 (Α’ 88) ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019. 

 

Άξζξν 86 Θέκαηα πξνζσπηθνύ εληαζζνκέλσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 

1. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4052/2012 πξνζηίζεηαη εδάθην β΄ σο εμήο: 

«1.α. Σν πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ θαη νη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή, πνπ 

ππεξεηνχλ ζηα ηακεία πξνλνίαο πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., κεηαθέξνληαη ζε 

απηφ κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, νξγαληθή ζέζε, βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ θιηκάθην 

πνπ θαηέρνπλ απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηνπο.  
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β. Απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα ηακεία, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο 

πξφλνηαο πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., κεηαθέξνληαη ζε απηφ ππάιιεινη, κε 

ζπλεθηίκεζε ηεο αίηεζεο πξνηίκεζήο ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη εληφο κελφο 

απφ ηελ σο άλσ έληαμε. 

2. ην άξζξν 46 ηνπ λ. 4052/2012 πξνζηίζεηαη παξ. 7,8,9,10 θαη 11 σο εμήο: 

«7. Οη ζπκβάζεηο έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ παξείραλ 

ππεξεζίεο ζηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 36 θαη’ απνθνπή 

κπνξεί λα ζπλερίδνληαη θαη κε ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., κέρξη ηε ιήμε ηνπο, κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηνπ ηειεπηαίνπ. 

8. Γηαδηθαζίεο γηα πιήξσζε ζέζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηνπο εληαζζφκελνπο 

θνξείο ζπλερίδνληαη θαλνληθά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. Σν 

πξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ θαη νη αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο κεηαθέξνληαη ζηνλ 

Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.». 

9. Όιεο νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ θαηαξγνχληαη απφ ηελ 

εκεξνκελία έληαμήο ηνπο ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., εθηφο εάλ έρεη πξνθεξπρζεί ε πιήξσζή 

ηνπο. 

10. α. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ άξζξνπ 44
Α
, 

παχεη απηνδηθαίσο ε άζθεζε θαζεθφλησλ επζχλεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ηνπ Δ.Σ.Δ.Α. θαη ησλ εληαζζνκέλσλ ζε απηφλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ.  

β. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ηνπνζεηνχληαη πξντζηάκελνη ζηηο λέεο 

νξγαληθέο κνλάδεο νη ππάιιεινη, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζην Δ.Σ.Δ.Α. θαη ηα 

εληαζζφκελα ηακεία, ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο πξνλνίαο, νη νπνίνη έρνπλ 

επηιεγεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή έρνπλ νξηζζεί κέιε ησλ νηθείσλ 

Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ θαη αζθνχζαλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ, κε θξηηήξην ηνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα νπζηαζηηθά ηνπο πξνζφληα.  

γ. Δθφζνλ δελ πιεξσζνχλ φιεο νη ζέζεηο πξντζηακέλσλ θαηά ηα σο άλσ, 

ηνπνζεηνχληαη πξντζηάκελνη ζηηο λέεο νξγαληθέο κνλάδεο ππάιιεινη κε θξηηήξην ηνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, 
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εθφζνλ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν, ηνπ νπνίνπ νη ππάιιεινη πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο 

νξγαληθέο δηαηάμεηο φηη κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Δθφζνλ δελ 

επαξθνχλ νη ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ θνξέα, νη ππάιιεινη 

ηνπνζεηνχληαη σο πξντζηάκελνη ζε νξγαληθή κνλάδα ηνπ ακέζσο θαηψηεξνπ 

επηπέδνπ. 

δ. Οη αλσηέξσ ηνπνζεηνχκελνη ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη γ΄ αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο, κέρξη ηελ επηινγή λέσλ πξντζηακέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

11. Δληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ΚΤΑ ηνπ άξζξνπ 44
Α
 

ηνπ παξφληνο ιήγεη απηνδίθαηα ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ ππεξεζηαθψλ θαη 

πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ Δ.Σ.Δ.Α. θαη ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ θαη 

ζπγθξνηείηαη Τπεξεζηαθφ θαη Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο.» 

 

Άξζξν 87 Δληαίνο Καλνληζκόο Αζθάιηζεο θαη Παξνρώλ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4052/2012 ( Α’ 41) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο εθδίδεηαη εληφο 6 κελψλ απφ ηε ζπγθξφηεζε ησλ θιάδσλ επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο θαη εθάπαμ παξνρψλ ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ 

Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. θαη αλαινγηζηηθή κειέηε, ν Δληαίνο Καλνληζκφο Αζθάιηζεο θαη 

Παξνρψλ γηα ηνπο θιάδνπο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα 

ππαγφκελα ζηελ αζθάιηζε πξφζσπα, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη νη πφξνη, ν 

ρξφλνο αζθάιηζεο, ε αλαγλψξηζε ζπληάμηκνπ ρξφλνπ θαη ν ηξφπνο εμαγνξάο ηνπ, ηα 

δηθαηνχκελα επηθνπξηθή ζχληαμε ή εθάπαμ παξνρή πξφζσπα, νη πξνυπνζέζεηο 

ζπληαμηνδφηεζεο ή ρνξήγεζεο εθάπαμ παξνρήο, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο 

επηθνπξηθήο ζχληαμεο ή ηεο εθάπαμ παξνρήο, ε έλαξμε θαη ιήμε ησλ παξνρψλ θαζψο 

θαη θάζε άιιε αλαγθαία ξχζκηζε πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε θιάδνπ ηνπ 

ηακείνπ.  

Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη 

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ, θιάδσλ, ηνκέσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ θαη ε γεληθφηεξε λνκνζεζία, φπσο ηζρχνπλ, εθφζνλ απηέο δελ 
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αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ «Δληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο- 

Μεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ – ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο», κε ηνλ νπνίν 

ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.»  

 

Άξζξν 88 Δηδηθά Οηθνλνκηθά Θέκαηα Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π 

1. ην άξζξν 48 ηνπ λ. 4052/2012 πξνζηίζεηαη λέεο παξάγξαθνη σο εμήο: 

«6. Μέρξη 31.12.2016 θαηαξηίδνληαη θαη εγθξίλνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα 

ηελ πεξάησζε ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ ησλ εληαζζφκελσλ κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 36 ζην Δ.Σ.Δ.Α. θνξέσλ γηα ηελ πεξίνδν έσο 31.12.2016. ε πεξίπησζε πνπ 

παξέιζεη άπξαθηε ε σο άλσ εκεξνκελία, ηηο ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζπληάζζνπλ νη αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ δηαδφρνπ θνξέα Δ.Σ.Δ.Α. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαη ζε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο αληηθεηκεληθψλ δπζρεξεηψλ, ην 

ζρεηηθφ έξγν δχλαηαη λα αλαηίζεηαη ζε εμσηεξηθνχο αλαδφρνπο ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία θαη κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία. 

7. Οη ζπκβάζεηο κε λνκηθά πξφζσπα θνξέσλ, νη νπνίνη κε ηνλ παξφληα λφκν 

εληάζζνληαη ζην Δ.Σ.Δ.Α. εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έλαληη ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., εθηφο 

αλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην Γ.. ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ζρεηηθνχο κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο αλάγθεο έληαμεο.  

8. Μέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο νη δαπάλεο 

ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ζα εθηεινχληαη απφ ηνπο εγθεθξηκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 

εληαζζνκέλσλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ πξφλνηαο. 

9. ην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. κεηαθέξνληαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ πξφλνηαο αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν αζθάιηζήο ηνπο. Οη 

αζθαιηζκέλνη ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ 

πξφλνηαο θαζίζηαληαη αζθαιηζκέλνη ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 37.  

10. Δθθξεκείο αηηήζεηο θαηά ην ρξφλν έληαμεο ησλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ πξφλνηαο ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. γηα ηελ αλαγλψξηζε ρξφλνπ αζθάιηζεο ή 

γηα ηελ αληίζηνηρε παξνρή εμεηάδνληαη απφ ην Σακείν απηφ. 
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11. Δθθξεκείο δίθεο, πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ή ππνζέζεηο ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ, 

ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ Πξφλνηαο ζπλερίδνληαη απφ ην ΔΣΔΑΔΠ, ρσξίο λα 

επέξρεηαη δηαθνπή δίθεο. Γηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ηζρχνπλ έλαληη ηνπ 

ΔΣΔΑΔΠ. 

12. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΔΑΔΠ, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ ζα 

πξνθχςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ». 

2. Ζ παξάγξαθνο 6 αλαξηζκείηαη ζε 13.  

 

Άξζξν 89 Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

1. πζηήλεηαη Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία Σακείν Μεραληθψλ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.) κε αληηθείκελν ηελ Δγγπνδνζία θαη Πηζηνδνζία ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ηνκέα Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ηνπ η. Δ.Σ.Α.Α. Δπνπηεχεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ ΣΜΔΓΔ αξρίδεη ηελ 1.1.2017  

2. ην ΣΜΔΓΔ  κεηαθέξνληαη απηνδίθαηα νη πάζεο θχζεσο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Γ’ Δγγπνδνζίαο θαη Πηζηνδνζίαο ηνπ ηνκέα Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ηνπ η. 

Δ.Σ.Α.Α.   

3. α) Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξεί λα νξίδνληαη θαη  άιινη 

ζθνπνί ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.  

β) Ζ δηάξζξσζε ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ., νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγαληθψλ ηνπ κνλάδσλ, νη 

θιάδνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη πξντζηάκελνη απηψλ θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 
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Άξζξν 90 Γηνίθεζε Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

1. Σν Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. δηνηθείηαη απφ πεληακειή (5) Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κε 

απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο,  ε νπνία απνηειείηαη απφ:  

α. Γχν (2) εθπξνζψπνπο, πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Σ.Δ.Δ., κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.  

β. Γχν (2) εθπξνζψπνπο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ .Α.Σ.Δ., ηελ Π.Δ..Δ.Γ.Δ., ηελ 

Π.Δ.Γ.Μ.Δ.Γ.Δ., ηελ Π.Δ.Γ.Μ.Ζ.Δ.Γ.Δ. θαη ηνλ .Δ.Γ.Μ. απφ θνηλνχ, κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο.  

γ. Έλαλ (1) ππάιιειν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ΠΔ 

θαηεγνξίαο κε Α΄ βαζκφ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

2. Χο Πξφεδξνο νξίδεηαη έλα (1) απφ ηα ππφ ζηνηρείν (α) κέιε. 

3. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο, δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, κε ηεηξαεηή ζεηεία θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθινγή ή ν δηνξηζκφο ηνπο 

γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο ζπλερείο ζεηείεο. ε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ζεηείαο ηεο 

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, απηή παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ηνπ δηνξηζκνχ λέσλ 

κειψλ, φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ ηξίκελν απφ ηε ιήμε ηεο.  

4. Μέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, ην νπνίν απνπζηάδεη επί ηξεηο ζπλερείο 

ζπλεδξηάζεηο ρσξίο ζνβαξφ ιφγν, ν νπνίνο θξίλεηαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, 

αληηθαζίζηαηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. Ζ 

πθηζηάκελε θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ./Δ.Σ.Α.Α. δηνηθεί ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζεηείαο ηεο. 

5. α. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ε ακνηβή ησλ κειψλ ηεο 

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

β. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ 
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Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν 91 Πόξνη θαη Πεξηνπζία Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

1. Πφξνπο ηνπ ΣΜΔΓΔ απνηεινχλ νη πξφζνδνη απφ ηηο ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηεο 

Δγγπνδνζίαο – Πηζηνδνζίαο αξκνδηφηεηαο ηεο ηέσο Γηεχζπλζε Γ΄ 

Δγγπνδνζίαο θαη Πηζηνδνζίαο ηνπ ηέσο ηνκέα Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

2. Σκήκα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηέσο ηνκέα ΣΜΔΓΔ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζην 

ΣΜΔΓΔ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαηφπηλ νηθνλνκηθήο κειέηεο. Ζ σο άλσ πεξηνπζία 

πεξηέξρεηαη ζην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ ηέσο ηνκέα Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ρσξίο ηελ θαηαβνιή 

θφξνπ, ηέινπο ή δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, Οξγαληζκνχ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ή άιισλ πξνζψπσλ. 

Άξζξν 92 Θέκαηα Πξνζσπηθνύ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

1. α. Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηε Γηεχζπλζε Γ΄ Δγγπνδνζίαο θαη Πηζηνδνζίαο 

ηνπ ηνκέα Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. απνηειεί απφ ηελ 1.1.2017 πξνζσπηθφ ηνπ 

Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. , δηαηεξψληαο ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο 

ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

β. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δχλαηαη λα 

κεηαθέξεηαη ζε απηφ πξνζσπηθφ απφ ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. κε ζπλεθηίκεζε ηεο αίηεζεο 

πξνηίκεζεο ησλ ππαιιήισλ. Με φκνηα απφθαζε δχλαηαη λα κεηαθέξεηαη 

πξνζσπηθφ ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

2. Γηα ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζήο ηνπο νη ππάιιεινη ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

ππάγνληαη ζην Τπεξεζηαθφ θαη Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

 

Άξζξν 93 Έλαξμε ηζρύνο 

Έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ η’ νξίδεηαη ε 1.1.2017, εθηφο αλ 

νξίδεηαη άιισο απφ επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 
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Κεθάιαην Ε΄ Πξνλνηαθέο παξνρέο ειηθησκέλσλ θαη ππεξειίθσλ 

Άξζξν 94 Πξνλνηαθά Δπηδόκαηα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ειηθησκέλσλ θαη 

ππεξειίθσλ 

ηνπο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο θαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ζχληαμεο γήξαηνο, 

αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 96 

θαηαβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ξπζκίζεηο απηψλ εηδηθά πξνλνηαθά επηδφκαηα, 

ε δαπάλε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 

Άξζξν 95 Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο πληαμηνύρσλ (ΔΚΑ) 

1. Απφ 1.1.2016 θαη έσο ηελ 31.12.2019 ην Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

πληαμηνχρσλ (ΔΚΑ), ην νπνίν ζεζπίζζεθε κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 2434/1996 (188, 

Α), θαζψο θαη κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Μέηξα Δλίζρπζεο ησλ 

ρακεινζπληαμηνχρσλ» πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, (211 

Α’), ε νπνία θπξψζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2453/1997 (4 Α΄), φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, θαηαβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ζε ήδε ζπληαμηνχρνπο 

θαζψο θαη ζε δηθαηνχρνπο ζχληαμεο γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ησλ 

εληαζζφκελσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θαη’ άξζξν 56 ηνπ παξφληνο νξγαληζκψλ θχξηαο 

αζθάιηζεο, εθηφο ηνπ ΟΓΑ, νη νπνίνη θαηέζεζαλ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο πξέπεη λα πιεξνχληαη 

αζξνηζηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α. Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 65
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ιφγσ 

αλαπεξίαο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ, θαζψο θαη γηα ηα ηέθλα πνπ 

ιακβάλνπλ ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ γνλέα ηνπο, δελ απαηηείηαη φξην ειηθίαο. 

β. Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ εηήζην εηζφδεκα ηνπο απφ ζπληάμεηο (θχξηεο, επηθνπξηθέο θαη 

βνεζήκαηα θαηαβαιιφκελα ζε ρξήκα), κηζζνχο, εκεξνκίζζηα θαη ινηπά επηδφκαηα, 

λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα δχν (7.972) 

επξψ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απηνχ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πνζά πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε ζχληαμε αλαπήξσλ, ζπκάησλ πνιεκηθήο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ 
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εθηέιεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, ζπκάησλ ηξνκνθξαηίαο θαζψο θαη ζηα 

πξνλνηαθά βνεζήκαηα. 

γ. Σν ζπλνιηθφ εηήζην αηνκηθφ θνξνινγεηέν, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή 

θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ ζπληαμηνχρνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ (8.884)επξψ. 

δ. Σν ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή 

θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ έληεθα 

ρηιηάδσλ (11.000) επξψ. Σα παξαπάλσ πνζά αθνξνχλ εηζνδήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο. 

ε. Σν ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πνζφ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο πνπ θαηαβάιιεηαη 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάζεο 

θχζεσο επηδφκαηα λα κελ ππεξβαίλεη ηα εμαθφζηα εμήληα ηέζζεξα (664) επξψ. 

Γηα θάζε έηνο, αξρήο γελνκέλεο απφ 1.1.2017 θαη κέρξη 31.12.2019, εμεηάδεηαη ην 

θαηαβαιιφκελν σο αλσηέξσ πνζφ ζπληάμεσλ θαηά ην κήλα έθδνζεο ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ή ην δηθαηνχκελν πνζφ ζπληάμεσλ θαηά ηνλ πξψην 

πιήξε κήλα ζπληαμηνδφηεζεο, αλ ε ζπληαμηνδφηεζε ρσξεί κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο.  

ζη. Πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ, λα δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα. 

2. Πνζά Δπηδφκαηνο:  

α. Γηα ζπλνιηθά πνζά εηζνδήκαηνο απφ ζπληάμεηο (θχξηεο θαη επηθνπξηθέο) κηζζνχο, 

εκεξνκίζζηα θαη ινηπά επηδφκαηα ή βνεζήκαηα θαη κέρξη επηά ρηιηάδεο δηαθφζηα 

δέθα έμη (7.216,00) επξψ θαηαβάιιεηαη επίδνκα δηαθφζηα ηξηάληα (230) επξψ 

κεληαίσο. 

β. Γηα ζπλνιηθά πνζά εηζνδήκαηνο απφ επηά ρηιηάδεο δηαθφζηα δέθα έμη επξψ θαη έλα 

ιεπηφ (7.216,01) θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα δχν 

(7.972,00) επξψ θαηαβάιιεηαη πνζφ κεληαίνπ επηδφκαηνο (Δ.Κ.Α..) ζχκθσλα κε ηα 

παξαθάησ: 

βα. Απφ επηά ρηιηάδεο δηαθφζηα δέθα έμη επξψ θαη έλα ιεπηφ (7.216,01) επξψ θαη 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δέθα νθηψ (7.518,00) επξψ πνζφ 

εθαηφλ εβδνκήληα δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (172,50). 
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ββ. Απφ επηά ρηιηάδεο πεληαθφζηα δέθα νθηψ επξψ θαη έλα ιεπηφ (7.518,01) θαη 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επηά ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ είθνζη (7.720,00) επξψ, πνζφ εθαηφλ 

δέθα πέληε (115,00) επξψ. 

βγ. Απφ επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα είθνζη επξψ θαη έλα ιεπηφ (7.720,01) θαη κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα δχν επξψ (7.972,00) πνζφ πελήληα 

επηά επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (57,50).  

γ. Σα ίδηα σο άλσ πνζά επηδφκαηνο ρνξεγνχληαη θαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο αλαπεξίαο 

πνπ ιακβάλνπλ πιήξε ζχληαμε. 

δ. ηνπο ζπληαμηνχρνπο γήξαηνο θαη αλαπεξίαο πνπ ιακβάλνπλ κεησκέλε ζχληαμε, 

θαζψο θαη ζε φζνπο ζπληαμηνχρνπο δελ ζεκειηψλνπλ απηνηειέο δηθαίσκα 

ζπληαμηνδφηεζεο κε ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα, ην 

επίδνκα ηζνχηαη κε ηα 2/3 ησλ αλσηέξσ πνζψλ. Γηα ηνπο ηειεπηαίνπο ε δηαθνξά ηνπ 

1/3 πνζνχ Δ.Κ.Α.. πνπ ηπρφλ δελ είρε θαηαβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο ηεο παξνχζεο δηάηαμεο, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, δελ ρνξεγείηαη. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνχρνπο ιφγσ αλαπεξίαο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην 

πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνχρνπ εληφο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζην νπνίν 

θαηαβάιιεηαη ην Δ.Κ.Α.., δελ επηθέξεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πνζφ ηνπ 

επηδφκαηνο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ζπλδηθαηνχρσλ ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ, ηα πνζά ηνπ Δ.Κ.Α.. 

επηκεξίδνληαη θαηά ην ίδην πνζνζηφ επηκεξηζκνχ ηεο ζχληαμεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, άιισο απφ ηελ θιεξνλνκηθή κεξίδα 

ηνπο. 

3. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ιήςε ηνπ Δ.Κ.Α.. γηα ην κέρξη 31.12.2015 ρξνληθφ δηάζηεκα, πιελ φκσο δελ 

άζθεζαλ ην δηθαίσκα ηνπο ή δελ ηνπο θαηαβιήζεθε ην επίδνκα θαη, εθφζνλ δελ έρεη 

επέιζεη παξαγξαθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 137 ηνπ λ. 3655/2008 θαη ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ α.λ. 1846/1951, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

2556/1997, φπσο ηζρχνπλ, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

4. Απφ 1.1.2017 θαη κέρξη 31.12.2019 θαη ζε εηήζηα βάζε ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη ηα πνζά 

ηνπ επηδφκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
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αλαπξνζαξκφδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ ηα σο άλσ 

θξηηήξηα λα βαίλνπλ θάζε έηνο κεηνχκελα, κε ζθνπφ αληίζηνηρε εηήζηα 

εκπξνζζνβαξή κείσζε ηεο δαπάλεο ηεο παξνρήο κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξγεζε 

απηήο. Απφ 1-1-2020 ε παξνρή απηή θαηαξγείηαη.  

5. Σν επίδνκα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. ε πεξίπησζε κε δφιν ππνβνιήο 

αλαθξηβνχο δήισζεο εθ κέξνπο ηνπ ζπληαμηνχρνπ είηε γηα ηνλ θνξέα θαηαβνιήο ηνπ 

επηδφκαηνο είηε γηα ηα εηζνδεκαηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο 

είζπξαμεο ηνπ επηδφκαηνο, ηα αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά ηνπ επηδφκαηνο 

παξαθξαηνχληαη ζην δηπιάζην, απφ ην πνζφ ηεο θχξηαο ζχληαμεο, ζε έμη (6) κεληαίεο 

δφζεηο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ ΔΦΚΑ. 

6. Ο έιεγρνο ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο γηα θάζε έηνο 

δηελεξγείηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ρνξεγνχληαη πνζά Δ.Κ.Α.. ζε κε δηθαηνχρνπο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν απηφ, απφ ηελ 1ε Μαΐνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σα πνζά ηνπ Δ.Κ.Α.. πνπ 

θαηαβιήζεθαλ απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 

7. Σα πνζά ηνπ Δ.Κ.Α.. δελ ππφθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ ηνπ Κιάδνπ 

Αζζέλεηαο νχηε ζηελ Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 

3863/2010 (Α`115), φπσο ηζρχεη. 

8. Σν Δ.Κ.Α.. δελ θαηαβάιιεηαη ζε δηθαηνχρνπο πνπ έρνπλ κφληκε δηακνλή ζε ρψξεο 

εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

9. Σν άξζξν 20 ηνπ λ. 2434/1996 (188, Α΄), φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρχεη 

θαηαξγείηαη. 

 

Άξζξν 96 Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Αλαζθάιηζησλ Τπεξήιηθσλ 

1. ηνπο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο θαη ζε απηνχο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπληαμηνδφηεζεο, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΟΓΑ, επίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

Αλαζθαιίζησλ Τπεξειίθσλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 
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α. Έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

β. Γελ ιακβάλνπλ ή δελ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ζχληαμε απφ ην εμσηεξηθφ ή 

νπνηαδήπνηε αζθαιηζηηθή ή πξνλνηαθή παξνρή απφ ηελ Διιάδα, κεγαιχηεξε απφ ην 

θαησηέξσ ζηελ παξ. 3 πιήξεο πνζφ ηνπ επηδφκαηνο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε θαηά ηα αλσηέξσ ζχληαμε ή παξνρή απφ δεκφζην θνξέα πνπ 

ιακβάλνπλ είλαη κηθξφηεξε απφ ην επίδνκα, δηθαηνχληαη ην πνζφ ηεο δηαθνξάο πνπ 

πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο ή παξνρήο πνπ ιακβάλνπλ 

απφ ην επίδνκα. Αλ ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξφηεξν απφ είθνζη (20) επξψ δελ 

θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα. 

ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο ή ηεο παξνρήο πνπ ιακβάλνπλ απφ 

ην εμσηεξηθφ ή ηελ Διιάδα, αληίζηνηρα, νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ην δειψζνπλ 

ακέζσο, πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο ην πνζφ ηνπ επηδφκαηνο. 

Γηα φζνπο ιακβάλνπλ ζχληαμε ή άιιε παξνρή απφ νπνηνδήπνηε θνξέα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ε λνκηζκαηηθή ηζνηηκία ιακβάλεηαη ππφςε ηελ 1
ε
 εξγάζηκε εκέξα ηνπ 

έηνπο θαηά ηε ρνξήγεζε, ηελ επαλαρνξήγεζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πνζνχ ηεο 

παξνρήο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ θαηαβνιή απηήο θνξέα, ιφγσ 

αιιαγήο ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ θνξέα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

γ. Γηακέλνπλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ Διιάδα δεθαπέληε (15) ζπλερφκελα έηε πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηε ιήςε ηνπ επηδφκαηνο ή δεθαπέληε (15) έηε 

κεηαμχ ηνπ 17νπ θαη ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηα δέθα (10) 

ζπλερφκελα πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη εμαθνινπζνχλ λα δηακέλνπλ ζηελ 

Διιάδα θαη κεηά ηε ιήςε ηεο παξνρήο. 

δ. Σν πνζφ ηνπ επηδφκαηνο θαηαβάιιεηαη πιήξεο ή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα φζνπο πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηα αλσηέξσ 

θξηηήξηα θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζηε ρψξα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε (35) πιήξε 

έηε δηακνλήο θαη κεηψλεηαη θαηά 1/35 γηα θάζε έλα (1) έηνο πνπ ππνιείπεηαη ησλ 

ηξηάληα πέληε (35) εηψλ δηακνλήο ζηε ρψξα.  

ε. Σν ζπλνιηθφ εηήζην αηνκηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπο, θαζψο θαη ην 

απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκά ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη (4.320) επξψ ή, ζηε πεξίπησζε 
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εγγάκσλ, ην ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα, θαζψο θαη ην 

απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ 

ησλ νθηψ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ζαξάληα (8.640) επξψ. 

ζη. Δμαηξνχληαη ηεο παξνρήο νη κνλαρνί/εο, νη νπνίνη δηακέλνπλ ζε Ηεξέο Μνλέο θαη 

ζπληεξνχληαη απφ απηέο θαη φζνη εθηίνπλ πνηλή θπιάθηζεο. 

δ. Δμαηξνχληαη επίζεο φζνη ν ή ή ζχδπγνο ιακβάλεη ζχληαμε απφ νπνηαδήπνηε πεγή 

κεγαιχηεξε απφ ηελ παξνρή. 

2. ην εηζφδεκα δελ ππνινγίδνληαη: 

α. Οη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε ΑκεΑ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο. 

β. Σν δηαηξνθηθφ επίδνκα πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο πάζρνληεο απφ ρξφληα λεθξηθή 

αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ζηνπο κεηακνζρεπκέλνπο. 

γ. Σν επίδνκα αλεξγίαο  

δ. Ζ δηαηξνθή πνπ θαηαβάιιεηαη ζε αλήιηθν ηέθλν κε δηθαζηηθή απφθαζε ή κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ή κε ηδησηηθφ έγγξαθν. 

3. Πεξηνπζηαθά θξηηήξηα. 

α. Αθίλεηε πεξηνπζία: 

Ζ ζπλνιηθή θνξνινγεηέα αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ αηηνχληνο ζχκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ ην επίδνκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζην ζχλνιν ηεο ην πνζφ ησλ 90.000 

επξψ. 

β. Κηλεηή πεξηνπζία:  

Σν ηεθκήξην αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ αηηνχληνο 

(επηβαηηθά ΗΥ, ΜΥ απηνθίλεηα ή θαη δίθπθια) δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζην ζχλνιφ 

ηεο, ην πνζφ ησλ 6.000 επξψ. 

4. Σν πιήξεο πνζφ ηνπ κεληαίνπ επηδφκαηνο αλέξρεηαη ζε 360 Δπξψ θαη 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 παξάγξαθνο 3 ηνπ 

παξφληνο 
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5. Ζ σο άλσ παξνρή θαηαβάιιεηαη ζε κεληαία βάζε γηα φζνπο δηθαηνχρνπο θάλνπλ 

αίηεζε απφ ηελ 1
ε
 ηνπ επφκελνπ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κήλα. Δθθξεκείο αηηήζεηο 

ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, 

εμεηάδνληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο. 

6. Πνζά ζπληάμεσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ κέρξη ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ 

αλαζθάιηζηνπ ππεξήιηθα, φπσο πξνβιέπνληαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 5 

ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΗΑ.6. ηεο παξαγξάθνπ ΗΑ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 

δελ αλαδεηνχληαη. 

7. Οη αλαζθάιηζηνη ππεξήιηθεο πνπ ιακβάλνπλ ήδε, πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, παξνρή απφ ηνλ ΟΓΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1296/1982, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/2012, εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ ηελ 

παξνρή, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαηά ηε δεκνζίεπζε δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ.  

8. Καηά ηεο απφθαζεο πεξί απνλνκήο ή κε ηνπ παξφληνο επηδφκαηνο ρσξεί έλζηαζε 

ελψπηνλ ηνπ νξγάλνπ εμέηαζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Π.Γ. 78/1998 (ΦΔΚ 

72/Α/7.4.1998) «Καηαζηαηηθφ Αζθάιηζεο θαη πληαμηνδφηεζεο Αγξνηψλ», εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ, αξρνκέλεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ 

αηηνχληα. Σν σο άλσ φξγαλν ππνρξενχηαη λα απνθαλζεί επί ηεο έλζηαζεο κέζα ζε 

έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο.  

9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ, θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο 

ηεο παξνρήο θαζψο θαη άιιεο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.  

10. Οη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.4144/2013 (Α΄ 88) εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

παξνχζα ξχζκηζε. 
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Κεθάιαην Ζ΄ Γηαρξνληθό Γίθαην 

Άξζξν 97 Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ζέκαηα παξνρώλ 

1. Δθθξεκείο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο θξίλνληαη, σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

ηεο δηθαηνχκελεο ζχληαμεο θαηά ηνπο θαλφλεο πνπ ίζρπαλ ζε έθαζην Φνξέα θαηά ηελ 

31.12.2014. Ζ ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή. Με ηνλ ίδην ηξφπν θξίλνληαη θαη νη αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο βάζεη 

ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ απηνχ δηαηάμεηο, αλαηξέρεη ζε ρξφλν πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

2. Αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο, ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ δηαηάμεηο, αξρίδεη κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ. Δπί αηηήζεσλ 

πνπ ζα θαηαηεζνχλ εληφο ηνπ 2016, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζφ ηεο 

εθδηδνκέλεο ζχληαμεο ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ ζα εθδηδφηαλ θαηά 

ην πξντζρχζαλ θαζεζηψο θαηά πνζνζηφ άλσ ηνπ 20%, ην ήκηζπ ηεο ππφ θξίζε 

δηαθνξάο θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν σο πξνζσπηθή δηαθνξά, κε αλάινγε 

εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14. Δπί αηηήζεσλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ εληφο 

ηνπ 2017 ζπλερίδεη λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν σο πξνζσπηθή δηαθνξά ην έλα 

ηξίην (1/3) ηεο δηαθνξάο, θαη επί αηηήζεσλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ εληφο ηνπ 2018 ην έλα 

ηέηαξην (1/4) ηεο δηαθνξάο. 

3. Πξφζσπα ηα νπνία είλαη ζπληαμηνχρνη ησλ εληαρζέλησλ ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ, 

ηνκέσλ θαη θιάδσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπο ζηνλ ΔΦΚΑ, εθφζνλ νη 

ζπληάμεηο ηνπο είλαη ηεο απηήο αηηίαο, δηθαηνχληαη απφ ηνλ ΔΦΚΑ ζχληαμε ίζε κε ην 

άζξνηζκα ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ απφ ηνπο εληαρζέληεο ζηνλ ΔΦΚΑ 

θνξείο, ηνκείο θαη θιάδνπο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπληάμεηο πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο αηηίεο, ν ΔΦΚΑ εμαθνινπζεί λα θαηαβάιεη απηέο ρσξηζηά.  

4. Ζ Δηδηθή Πξνζαχμεζε ηνπ Σνκέα χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΣΜΔΓΔ) πνπ ζπζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

3518/2006, θαηαξγείηαη απφ 1.1.2016. Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θαηαξγεζέληα Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Πξνζζέησλ Παξνρψλ 

(ΔΛΠΠ) ζεσξείηαη σο πξνο ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο σο ρξφλνο πνπ έρεη δηαλπζεί ζηελ 

αζθάιηζε ηεο Δηδηθήο Πξνζαχμεζεο. Οη αζθαιηζκέλνη, νη νπνίνη έσο ηελ έλαξμε 
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ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη θαηέβαιιαλ 

εηζθνξέο ππέξ ηεο Δηδηθήο Πξνζαχμεζεο, απνθηνχλ δηθαίσκα πξνζαχμεζεο ηεο 

ζχληαμήο ηνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα πξνζδηνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ εηζήγεζε 

ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο, βάζεη ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο αλαινγηζηηθήο 

κειέηεο, γηα ηα έηε αζθάιηζεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε 

απφ 1.1.2007 θαη κεηά ή γηα ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη κεηαθεξζεί ζε απηήλ απφ ηνλ 

θαηαξγεζέληα Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Πξνζζέησλ Παξνρψλ (ΔΛΠΠ). ηελ κειέηε γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πξνζαχμεζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη εμήο 

παξάκεηξνη: νη εηζθνξέο ππέξ ηεο εηδηθήο πξνζαχμεζεο, ν αληίζηνηρνο ρξφλνο 

θαηαβνιήο ηνπο θαζψο θαη ηα έηε θαηαβνιήο ηεο παξνρήο ιφγσ εηδηθήο 

πξνζαχμεζεο. 

5. Ο Κιάδνο Μνλνζπληαμηνχρσλ ηνπ Σνκέα χληαμεο θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ 

(ΣΑΤ) θαηαξγείηαη απφ 1.1.2016. Οη αζθαιηζκέλνη πξνεξρφκελνη απφ ην ΣΑΤ πνπ 

έρνπλ ππαρζεί πξναηξεηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Μνλνζπληαμηνχρσλ 

απνθηνχλ δηθαίσκα πξνζαχμεζεο ηεο ζχληαμήο ηνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα 

πξνζδηνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο, 

βάζεη ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο αλαινγηζηηθήο κειέηεο. ηελ κειέηε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πξνζαχμεζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη εμήο παξάκεηξνη: 

νη εηζθνξέο ππέξ ηεο πξνζαχμεζεο, ν αληίζηνηρνο ρξφλνο θαηαβνιήο ηνπο θαζψο θαη 

ηα έηε θαηαβνιήο ηεο παξνρήο ιφγσ ηεο πξνζαχμεζεο. 

6. Κάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγείηαη. 

 

Άξζξν 98 Παξαγξαθή αμηώζεσλ ΔΦΚΑ - Αλαινγηθή Δθαξκνγή δηαηάμεσλ- 

Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, νη παξαθάησ νθεηιέο πξνο ηνπο Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ΔΦΚΑ ππφθεηληαη ζε εηθνζαεηή 

παξαγξαθή, πνπ αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν 

βεβαηψζεθαλ.   

α. Απαηηήζεηο απφ κε θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 
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β. Απαηηήζεηο απφ ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Δμαθνινπζνχλ λα ππφθεηληαη 

ζηελ πεληαεηή παξαγξαθή απαηηήζεηο απφ πξφζηηκα ή ρξεκαηηθέο πνηλέο θαζψο θαη 

απφ έμνδα θαη ηέιε πνπ επηβάιινληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε κε ηελ νπνία επηβιήζεθαλ 

ηα πξφζηηκα ή νη ρξεκαηηθέο πνηλέο.  

γ. Απαηηήζεηο απφ άπηζηε δηαρείξηζε πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηαπίζησζε 

ειιεηκκάησλ ζηηο δηαρεηξίζεηο ησλ ππνιφγσλ θαηά ηνπο νξηζκνχο θαη ηε δηαδηθαζία 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

δ. Απαηηήζεηο απφ ρξεκαηηθέο αμηψζεηο ηνπ Φνξέα πνπ απνξξένπλ απφ ζπλαθζείζα 

ζχκβαζε. 

ε. Απαηηήζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ζχκθσλα ζπκβίσζεο θαη δειψζεηο ηειεπηαίαο 

βνχιεζεο. 

ζη. Απαηηήζεηο απφ πεξηνδηθέο παξνρέο. 

δ. Απαηηήζεηο απφ θαηαινγηζκνχο πνπ επηβιήζεθαλ απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα θαηά 

λφκν Γηνηθεηηθή Αξρή. 

Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ λφκνπ 3655/2008. 

2. Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη ζην λφκν ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ΔΦΚΑ, ηηο εηζθνξέο, παξνρέο, νθεηιέο, θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ 

Καλνληζκνχ Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΦΚΑ ηεο παξ. 4, κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, εθφζνλ απηέο δελ 

αληηηίζεληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Με φκνηα απφθαζε επεθηείλεηαη ε 

δήισζε ησλ εηζθνξψλ, κέζσ Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο (ΑΠΓ), θαη ε 

είζπξαμε εηζθνξψλ θαη νθεηιψλ κέζσ ΚΔΑΟ. 

3. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο 

ηνπ Γ.. ηνπ ΔΦΚΑ, εθδίδεηαη Καλνληζκφο Αζθάιηζεο θαη Παξνρψλ ηνπ ΔΦΚΑ, ζηε 

βάζε πνξίζκαηνο Δπηηξνπήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηνλ αλσηέξσ Τπνπξγφ.  

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο εθδίδεηαη ν Καλνληζκφο Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΦΚΑ. 
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Άξζξν 99 Παξνρέο ΔΣΔΑΔΠ – Αλαπξνζαξκνγή θαηαβαιιόκελσλ ζπληάμεσλ 

1. Απφ ηε ζέζε ηνπ λφκνπ ζε ηζρχ ην άξζξν 42 ηνπ λ. 4052/2012 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο:  

«ην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ε επηθνπξηθή 

ζχληαμε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην ΔΣΔΑΔΠ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

1. Σν πνζφ ηεο θαηαβαιιφκελεο ζχληαμεο δηακνξθψλεηαη κε βάζε: α) ηα 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε εγθεθξηκέλνπο αλαινγηζηηθνχο 

πίλαθεο ζλεζηκφηεηαο θαη β) ην πιαζκαηηθφ πνζνζηφ επηζηξνθήο πνπ ζα 

εθαξκφδεηαη ζηηο ζπλνιηθά θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο θαη ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ 

ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ.  

2. ε πεξίπησζε ειιεηκκάησλ ιεηηνπξγεί απηφκαηνο κεραληζκφο εμηζνξξφπεζεο, ν 

νπνίνο απνθιείεη απνιχησο θάζε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ. Καηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν απμεκέλσλ εηζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 νη ζπληάμεηο 

δελ αλαπξνζαξκφδνληαη θαηά ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αλ αθαηξεζνχλ ηα έμνδα 

απφ ηα έζνδα ηνπ Σακείνπ, ην απνηέιεζκα απνθιίλεη ζεηηθά ή αξλεηηθά θαηά 

πνζνζηφ ίζν ε κεγαιχηεξν απφ ην 0,5% ησλ εηζθνξψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο . 

3. Μεηά ηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν νη ζπληάμεηο δελ ζα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε 

πεξίπησζε πνπ αλ αθαηξεζνχλ ηα έμνδα απφ ηα έζνδα, ην απνηέιεζκα ζα πξνθχπηεη 

αξλεηηθφ. Πεξαηηέξσ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο ειιεηκκάησλ, ζα γίλεηαη ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κιάδνπ ηεο 

Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο.  

4. Μέρξη ηελ 1.6.2016 εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δζληθήο 

Αλαινγηζηηθήο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη ηερληθέο παξάκεηξνη, θαζψο θαη 

θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

5. α. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο απφ ηελ 1.1.2014 θαη εθεμήο ην πνζφ ηεο επηθνπξηθήο 

ζχληαμεο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 
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β. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κέρξη 31.12.2013, νη νπνίνη θαηαζέηνπλ αίηεζε 

ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηελ 1.1.2015 θαη εληεχζελ, ην πνζφ ηεο επηθνπξηθήο ζχληαμεο 

απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα δχν ηκεκάησλ: 

βα. ην ηκήκα ηεο ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο έσο 

31.12.2014 ππνινγίδεηαη κε βάζε πνζνζηφ αλαπιήξσζεο, ην νπνίν γηα θάζε ρξφλν 

αζθάιηζεο αληηζηνηρεί ζε 0,45% ππνινγηδνκέλνπ επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 

εθάζηνπ αζθαιηζκέλνπ, φπσο απηέο ππνινγίδνληαη θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο θχξηαο 

ζχληαμεο. 

ββ. ην ηκήκα ηεο ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο απφ 1.1.2015 

θαη εθεμήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1,2 θαη 3ηνπ 

άξζξνπ απηνχ.» 

6. Οη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 14 θαη 33, 36 θαη 19 εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη επί 

ησλ ζπληάμεσλ ηνπ ΔΣΔΑΔΠ. 

7. Δθθξεκείο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο θξίλνληαη, σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο, 

ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο θαη 

αλαπξνζαξκφδνληαη ζηε ζπλέρεηα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

8. Οη ήδε θαηαβαιιφκελεο θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ επηθνπξηθέο ζπληάμεηο 

αλαπξνζαξκφδνληαη κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ ην 

άζξνηζκα θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο ηνπ δηθαηνχρνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ (1300) Δπξψ. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία απνηππψλνληαη απφ ηελ 

1.01.2018 γηα θάζε αζθαιηζκέλν ζην νηθείν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ νξίνπ απηνχ, ιακβάλεηαη ππφςε ην θαηαβαιιφκελν πνζφ ησλ 

ζπληάμεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζθνξάο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο 

Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010 (115
 
Α΄), 

φπσο ηζρχεη, θαη ησλ παξαγξάθσλ 11, 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3986/2011 (152 

Α΄), φπσο ηζρχεη. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη, κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή, ην 

άζξνηζκα θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο λα κεησζεί πέξαλ ην αλσηέξσ νξίνπ ησλ 

ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ (1300) Δπξψ, ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ θαηαβαιινκέλνπ σο 

πξνζσπηθή δηαθνξά.  
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9. Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην ΔΣΔΑΔΠ ρνξεγεί απνθιεηζηηθά ηελ 

επηθνπξηθή ζχληαμε, φπσο ξπζκίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

θαηαξγνχκελεο θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο. Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ θαηψηαηα φξηα επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ 

θαηαξγνχληαη θαη ε ρνξήγεζε ηεο επηθνπξηθήο ζχληαμεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε 

ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο.  

10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη πξνζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο 

ζπληαμηνχρνπο θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ 

θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα 

σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

11. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο νξίδεηαη ε εξγάζηκε εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα θαηαβάιιεηαη ε κεληαία 

ζχληαμε ηνπ ΔΣΔΑΔΠ. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο εθαξκφδνληαη νη 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 100 Δηζθνξέο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

1. Απφ 1.6.2016 θαη κέρξη ηελ 31.5.2019, ην πνζφ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο γηα ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε ζην ΔΣΔΑΔΠ φισλ ησλ κηζζσηψλ, αζθαιηζκέλσλ πξηλ θαη 

κεηά ηελ 1.1.1993, ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 3,5% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ζε 

πνζνζηφ 3,5% γηα ηνλ εξγνδφηε επί ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ ηνπ εξγαδνκέλνπ, 

φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 38 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Απφ 1.6.2019 θαη κέρξη ηελ 

31.5.2022, ην πνζφ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο ζην Δ.Σ.Δ.Α. φισλ ησλ κηζζσηψλ, 

αζθαιηζκέλσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 1.1.1993, ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 3,25% γηα ηνλ 

αζθαιηζκέλν θαη ζε πνζνζηφ 3,25% γηα ηνλ εξγνδφηε επί ησλ αζθαιηζηέσλ 

απνδνρψλ ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 38 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Μεηά ην πέξαο ηεο εμαεηίαο, ην πνζνζηφ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο επαλέξρεηαη 

ζην χςνο πνπ ίζρπε θαηά ηελ 31.12.2015. 

Ζ εηζθνξά ηεο πεξ. β΄ ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.3371/2005 (Α΄178) θαη ε πξφζζεηε εηδηθή 

εηζθνξά ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4225/2014 (Α΄2), 

εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινληαη. Άιιεο εηδηθέο εηζθνξέο άπαμ θαηαβαιιφκελεο απφ 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο εληαζζφκελσλ ζην ΔΣΔΑ ηακείσλ, ηνκέσλ θιάδσλ θαη 
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ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη άιια επηπιένλ έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ πέξαλ απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αζθαιηζκέλσλ θαη εξγνδνηψλ παχνπλ λα θαηαβάιινληαη απφ 

1.1.2018. 

2. Απφ 1.6.2016 θαη κέρξη ηελ 31.5.2019, ην πνζφ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο φισλ ησλ 

απηαπαζρνινχκελσλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, αζθαιηζκέλσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

1.1.1993 ζην Δ.Σ.Δ.Α. θαη ζηα εληαζζφκελα ζε απηφ ηακεία, ηνκείο, θιάδνπο θαη 

ινγαξηαζκνχο, ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 7% επί ηνπ εηζνδήκαηνο φπσο εηδηθφηεξα 

πξνζδηνξίδεηαη ζηα άξζξα 39 θαη 101 ηνπ παξφληνο. Απφ 1.6.2019 θαη κέρξη ηελ 

31.5.2022, ην πνζφ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο φισλ ησλ απηαπαζρνινχκελσλ, 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, αζθαιηζκέλσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 1.1.1993 ζην ΔΣΔΑΔΠ 

ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 6,5% επί ηνπ εηζνδήκαηνο φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη 

ζηα άξζξα 39 θαη 101 ηνπ παξφληνο. Μεηά ην πέξαο ηεο εμαεηίαο, ην πνζνζηφ ηεο 

κεληαίαο εηζθνξάο δηακνξθψλεηαη ζην χςνο πνπ ίζρπε θαηά ηελ 31.12.2015. 

3. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο δχλαηαη, εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ, λα κεηψλεηαη 

αλαιφγσο ην χςνο ησλ εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ κηζζσηψλ θαη 

απηαπαζρνινχκελσλ, αλάινγα κε ηελ αχμεζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο απηψλ. 

4. Δηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ λφκηκα δελ επηζηξέθνληαη. 

 

Άξζξν 101 Μεηαβαηηθή ξύζκηζε – εηζθνξέο απηαπαζρνινύκελσλ πξνεξρόκελσλ 

από ην ΔΣΑΑ 

1. Δηδηθά γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ 1.1.2017 έσο θαη ηελ 31.12.2020, ηα πνζά ησλ 

κεληαίσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινπλ ζηνπο νηθείνπο θνξείο γηα ηνπο 

θιάδνπο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο, εθάπαμ θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο νη, 

άλσ ηεο πεληαεηίαο, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α, φπσο 

δηακνξθψλνληαη κεηά ηνλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ παξφληνο ππνινγηζκφ, 

πξνζαξκφδνληαη κεηνχκελα ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Δηζφδεκα απφ έσο % πξνζαξκνγήο 

0,00 7.033,00 0,00% 
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7.033,01 13.000,00 50,00% 

       13.000,01 14.000,00 49,00% 

14.000,01 15.000,00 48,00% 

15.000,01 16.000,00 47,00% 

16.000,01 17.000,00 46,00% 

17.000,01 18.000,00 45,00% 

18.000,01 19.000,00 44,00% 

19.000,01 20.000,00 43,00% 

20.000,01 21.000,00 42,00% 

21.000,01 22.000,00 41,00% 

22.000,01 23.000,00 40,00% 

23.000,01 24.000,00 39,00% 

24.000,01 25.000,00 38,00% 

25.000,01 26.000,00 37,00% 

26.000,01 27.000,00 36,00% 

27.000,01 28.000,00 35,00% 

28.000,01 29.000,00 34,00% 

29.000,01 30.000,00 33,00% 

30.000,01 31.000,00 32,00% 
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31.000,01 32.000,00 31,00% 

32.000,01 33.000,00 30,00% 

33.000,01 34.000,00 29,00% 

34.000,01 35.000,00 28,00% 

35.000,01 36.000,00 27,00% 

36.000,01 37.000,00 26,00% 

37.000,01 38.000,00 25,00% 

38.000,01 39.000,00 24,00% 

39.000,01 40.000,00 23,00% 

40.000,01 41.000,00 22,00% 

41.000,01 42.000,00 21,00% 

42.000,01 43.000,00 20,00% 

43.000,01 44.000,00 19,00% 

44.000,01 45.000,00 18,00% 

45.000,01 46.000,00 17,00% 

46.000,01 47.000,00 16,00% 

47.000,01 48.000,00 15,00% 

48.000,01 49.000,00 14,00% 

49.000,01 50.000,00 13,00% 
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50.000,01 51.000,00 12,00% 

51.000,01 52.000,00 11,00% 

52.000,01 53.000,00 10,00% 

53.000,01 54.000,00 9,00% 

54.000,01 55.000,00 8,00% 

55.000,01 56.000,00 7,00% 

56.000,01 57.000,00 6,00% 

57.000,01 58.000,00 5,00% 

58.000,01 

 

0,00% 

 

2. ε θακία πεξίπησζε ην πνζφ ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ηνπο θιάδνπο θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο, εθάπαμ θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δελ δχλαηαη λα 

ππνιείπεηαη, αθφκα θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνζαξκνγψλ, ηνπ πνζνχ 

πνπ πξνθχπηεη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39.  

3. Οη αλσηέξσ πξνζαξκνγέο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζηνπο θάησ ηεο πεληαεηίαο 

απηναπαζρνινχκελνπο πνπ ππάγνληαη ή ζα ππάγνληαη βάζεη ησλ εηδηθψλ, γεληθψλ ή 

θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζην 

Δ.Σ.Α.Α, γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ 1.1.2017 έσο θαη ηελ 31.12.2020, θαη ησλ νπνίσλ 

ην θαζαξφ θνξνινγεηέν απνηέιεζκα, απφ ηελ αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαηά 

ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο είλαη άλσ ησλ 4922 €. Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία 

απηή ησλ αζθαιηζκέλσλ, ε πξνζαξκνγή χςνπο 50% εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα αλέξρεηαη κεηαμχ 4922 θαη 10.000 €. ε θακία 

πεξίπησζε ην πνζφ ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ηνπο θιάδνπο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο ζχληαμεο, εθάπαμ θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ δχλαηαη λα ππνιείπεηαη, 

αθφκα θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνζαξκνγψλ, ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη θαη’ 

εθαξκνγή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39.  
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Άξζξν 102 Μεηαβαηηθή δηάηαμε γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο αζθαιηδνκέλσλ 

ζηνλ ΟΓΑ 

1. Γηα ηηο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ παξφληνο πνπ 

ζα θαηαηεζνχλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο έσο 31.12.2030 ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α. Γηα ηηο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ 1.1.2017 έσο 31.12.2017 

ην πνζφ ηεο ζχληαμεο απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα δχν επηκέξνπο πνζψλ: θαηά 

πνζνζηφ 93,80% απφ ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο γεληθέο, εηδηθέο ή 

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΟΓΑ φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 40 θαη θαηά πνζνζηφ 6,20% απφ ην 

άζξνηζκα ηεο εζληθήο θαη ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο.  

β. Γηα ηηο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ 1.1.2018 έσο 31.12.2030 

ην πνζφ ηεο εζληθήο θαη ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά θαη’ 

έηνο ζε πνζνζηφ 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% αληίζηνηρα. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη κε 

βάζε ηηο γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΟΓΑ φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά θαη’ έηνο ζε πνζνζηφ 

87,10%, 80,40%, 73,70%, 67,00%, 60,30%, 53,60%, 46,90% 40,20% 33,50%, 

26,80%, 20,10%, 13,40% θαη 6,70% αληίζηνηρα. 

γ. Όζνη ζπληαμηνδνηνχληαη απφ 1.1.2031 θαη ζην εμήο ιακβάλνπλ νιφθιεξν ην πνζφ 

ηεο εζληθήο θαη ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 7 θαη 

28 ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 103  Γεληθέο Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο Δ.Φ.Κ.Α. 

1. Ζ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ, ηνκέσλ, 

θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο δηαπηζηψλεηαη ε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. Μέρξη ηελ έθδνζε 
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ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Υνξήγεζεο πληάμεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εμαθνινπζεί 

λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 48 έσο 53 ηνπ Π.Γ. 

111/2014. 

2. α. Οη εληαζζφκελνη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξείο, ηνκείο, θιάδνη θαη ινγαξηαζκνί αζθνχλ 

ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν απηφ, θαη ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ 

απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο γεληθέο ή εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπο, 

θαηά ην κέξνο πνπ απηέο δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία έληαμήο ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 54 ηνπ 

παξφληνο.  

β. Οη ζέζεηο ησλ Γηνηθεηψλ, ησλ Τπνδηνηθεηψλ, ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ θαζψο θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ εληαζζνκέλσλ ζηνλ 

Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ, πιελ ηνπ Ν.Α.Σ. θαη ηνπ 

Ο.Γ.Α., θαηαξγνχληαη απφ ηελ έθδνζε ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηεο παξαγξάθνπ 1. 

γ. Οη ππεξεζίεο ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ κέρξη ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ εληαίν θνξέα, ιεηηνπξγνχλ κε ηελ 

πθηζηάκελε νξγαλσηηθή ηνπο δνκή θαη γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λφκνπ 

απηνχ.  

3. α. Μέρξη ηελ επηινγή θαη ην δηνξηζκφ Γηνηθεηή ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη 31.12.2016, Γηνηθεηήο ζηνλ 

Δ.Φ.Κ.Α. νξίδεηαη ν Γηνηθεηήο ηνπ Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. Ο ελ ιφγσ δηνξηζκφο ηνπ δελ 

ζπληζηά αζπκβίβαζην κε ηελ παξάιιειε δηαηήξεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο 

Γηνηθεηή ηνπ Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ., θαη’ εμαίξεζε ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή 

θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θνξέα απηνχ.  

β. Ο Γηνηθεηήο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. έρεη θαηά ην κεηαβαηηθφ σο άλσ δηάζηεκα ελδεηθηηθά 

ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: α) πγθαιεί ην πξνζσξηλφ Γ.., θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο, β) αζθεί ηελ πξνζσξηλή δηνίθεζε 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., γ) εηζεγείηαη πξνο ην Γ.. ηα δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Φ.Κ.Α, δ) ηνπνζεηεί θαη 

δηαρεηξίδεηαη ην κεηαθεξφκελν ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ Φνξέα, ε) εθπξνζσπεί ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, ζη) αλαζέηεη κεηά 

απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. θαη έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
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Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε έξγσλ εθ κέξνπο 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη δ) ππνγξάθεη θαηφπηλ 

εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γ.. ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Δ.Φ.Κ.Α. θαζψο θαη θάζε άιινπ 

πεξηερνκέλνπ έγγξαθν. 

γ. Ο Γηνηθεηήο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα κεηαβηβάδεη ζηνπο Τπνδηνηθεηέο ή ζε 

Πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. νξηζκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ ή 

ην δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ θαηά πεξίπησζε «κε εληνιή Γηνηθεηή». 

δ. Μέρξη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ζπγθξνηείηαη 

πξνζσξηλφ Γ.. κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο. 

ε. Σν πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ:  

εα. ηνλ Γηνηθεηή ηνπ, σο Πξφεδξν, κε έλαλ απφ ηνπο ππνδηνηθεηέο ηνπ Η.Κ.Α. – 

Δ.Σ.Α.Μ., σο αλαπιεξσηή ηνπ. 

εβ. Tνπο Γηνηθεηέο ή Πξφεδξνπο ησλ ινηπψλ εληαζζνκέλσλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. κε αλαπιεξσηέο φζνπο ηνπο αλαπιήξσλαλ ζηελ δηνίθεζε 

απηψλ. 

εγ. Έλαλ (1) πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

εδ. Γχν (2) εηδηθνχο επηζηήκνλεο, έλαλ εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη πξνζηαζίαο θαη έλαλ εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα νηθνλνκηθψλ θαη 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

εε. Σν Γ.. έρεη λφκηκε ζχλζεζε αθφκε θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο 

πεξίπησζεο iv, εθφζνλ απηνί δελ νξηζζνχλ ή δελ αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

δ. Ζ ηδηφηεηα ησλ Γηνηθεηψλ ησλ εληαζζφκελσλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο σο 

κέινπο ζην πξνζσξηλφ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., θαηά ηα αλσηέξσ, δελ ζπληζηά 

αζπκβίβαζην κε ηελ παξάιιειε δηαηήξεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο Γηνηθεηέο 
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απηψλ, θαη’ εμαίξεζε ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ελ ιφγσ 

θνξέσλ. 

ε. ε φια ηα κέιε ηνπ πξνζσξηλνχ Γ.. θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. κεληαία 

απνδεκίσζε πνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

ζ. Αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσξηλνχ Γ.. είλαη, ηδίσο, ε κέξηκλα γηα ηελ πξνεξγαζία θαη 

ιήςε θάζε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α., ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ, ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ε αλάιεςε θάζε άιιεο δξάζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κέρξη ηνλ νξηζκφ 

ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηή, θαζψο θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. Σν Γ.. 

κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα κεηαβηβάδεη ζην Γηνηθεηή νξηζκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ ή 

ην δηθαίσκα λα ππνγξάθεη θαηά πεξίπησζε «κε εληνιή Γ..». 

η. Ζ ζεηεία ηνπ πξνζσξηλνχ Γ.. ιήγεη απηνδηθαίσο κε ην δηνξηζκφ ηνπ λένπ Γ.. ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

ζπγθξνηνχληαη νκάδεο δηνίθεζεο έξγνπ γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε 

δεηεκάησλ ελνπνίεζεο ησλ δνκψλ ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη 

ινγαξηαζκψλ, θαηά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. σο θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο.   

5. Δληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, κε πξφηαζε ηνπ 

πξνζσξηλνχ Γηνηθεηή πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαηαξηίδεηαη ν πξψηνο πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη πεξηιακβάλεη ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζηνπο 

εληαζζφκελνπο θνξείο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ. 

6. Μέρξη 31.12.2016 θαηαξηίδνληαη θαη εγθξίλνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα 

ηελ πεξάησζε ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ 
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γηα ηελ πεξίνδν έσο 31.12.2016. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε σο άλσ 

εκεξνκελία, ηηο ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνπλ νη αξκφδηεο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ δηαδφρνπ θνξέα Δ.Φ.Κ.Α. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαη ζε πεξηπηψζεηο 

δηαπίζησζεο αληηθεηκεληθψλ δπζρεξεηψλ, ην ζρεηηθφ έξγν δχλαηαη λα αλαηίζεηαη ζε 

εμσηεξηθνχο αλαδφρνπο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη κεηά ηελ σο άλσ 

εκεξνκελία. 

7. Οη ζπκβάζεηο κε λνκηθά πξφζσπα θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ, νη 

νπνίνη κε ηνλ παξφληα λφκν εληάζζνληαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

έλαληη ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., εθηφο αλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ Γ.. 

ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζρεηηθνχο κε ηελ δηαδηθαζία θαη 

ηηο αλάγθεο έληαμεο.  

8. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22γ ηνπ π.δ. 774/1980 (Α 189), φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε 

ην άξζξν 82 ηνπ λ. 4055/2012 (Α 51) θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

41 ηνπ λ. 4129/2013 (Α 52), αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 

4223/2013 (Α 287) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ λ.4257/2014(Α 93), 

πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο: «Γηα ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

ηνλ Ο.Α.Δ.Γ., αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ζα εμαληινχληαη, φζνλ αθνξά 

ηα νηθνλνκηθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία, κε ηελ ππνβνιή φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ λ.4270/2014 (Α 143), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.» 

9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ξπζκίδεηαη 

θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Δηδηθά γηα ηα 

δεηήκαηα ζπληάμεσλ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ σο άλσ απφθαζε ζπκπξάηηεη ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. 

 

Άξζξν 104 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ζέκαηα πξνζσπηθνύ Δ.Φ.Κ.Α. 

1. α. Δληφο κελφο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηειερψλνληαη εθείλεο νη 

νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., νη νπνίεο ηίζεληαη άκεζα ζε ιεηηνπξγία γηα ηηο 

αλάγθεο έληαμεο ζε απηφλ ησλ θνξέσλ, θιάδσλ, ηνκέσλ θαη ινγαξηαζκψλ, θαηά 
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νξηδφκελα ζην άξζξν 56 θαη γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ σο θνξέα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ παξφληνο. 

β. Ζ ζηειέρσζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαηά ηα αλσηέξσ, κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ σο 

θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ελεξγείηαη κε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ ζε απηφλ απφ 

ηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε εθδίδεηαη θαηφπηλ 

πξφηαζεο ησλ Γ.. ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., κεηά 

απφ πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. Καηά πξνηεξαηφηεηα κεηαθέξεηαη 

πξνζσπηθφ πνπ θαηαζέηεη ζρεηηθή αίηεζε. 

γ. Καηά ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΠΓ ηνπ άξζξνπ 55 

ηνπ παξφληνο, δχλαληαη λα κεηαθέξνληαη απφ ηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο, ηνκείο, 

θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 56 ηνπ παξφληνο, ζηνλ 

Δ.Φ.Κ.Α., νιφθιεξεο νξγαληθέο κνλάδεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νη αλσηέξσ 

νξγαληθέο κνλάδεο εληάζζνληαη ζηηο ζπληζηψκελεο κε ηνλ παξφληα λφκν Γεληθέο 

Γηεπζχλζεηο ή νξίδεηαη ην φξγαλν, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγνληαη. 

δ. Δηδηθφηεξα, γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη 

πξνθεηκέλνπ απηή λα αζθεί ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 68 αξκνδηφηεηέο ηεο, κέρξη 

ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. σο θνξέα θχξηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 κεηαθέξνληαη ζε απηφλ, 

ηξηάληα (30) ππάιιεινη απφ ηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο, νη νπνίνη θαηαλέκνληαη θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ ελ ιφγσλ Γηεχζπλζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Οη ππάιιεινη πνπ ζα 

κεηαθεξζνχλ, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο απφ πίλαθεο πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ην Γ.. ηνπ εθάζηνηε θνξέα πξνέιεπζεο. Οη ελ ιφγσ πίλαθεο 

πεξηέρνπλ δηπιάζην αξηζκφ πξνζψπσλ απφ απηφλ πνπ ηειηθψο ζα κεηαθεξζεί απφ ηνλ 

θάζε θνξέα θαη πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δεηεζνχλ. Μέρξη ηελ έληαμε ησλ θνξέσλ θαηά 

ην άξζξν 56 ηνπ παξφληνο, ε δαπάλε κηζζνδνζίαο ησλ κεηαθεξφκελσλ θαηά ηε 

δηάηαμε απηή ππαιιήισλ εμαθνινπζεί λα βαξχλεη ηνπ θνξείο πξνέιεπζήο ηνπο.  

ηνπο σο άλσ ππαιιήινπο πνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. πεξηιακβάλνληαη θαη 

ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, νη νπνίνη απνζπψληαη, θαηαλέκνληαη θαη 
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ηνπνζεηνχληαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη θαηά 

παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Γηα ηελ ελ ιφγσ απφζπαζε πξνθξίλνληαη νη 

ππάιιεινη ησλ σο άλσ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ πνπ ζα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε. 

Λφγσ ησλ απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γηεχζπλζεο, πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ εηδηθνχ ζθνπνχ ηεο, νη ππάιιεινη πνπ ζα ηε ζηειερψζνπλ 

ιακβάλνπλ πέξαλ ησλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ηνπο θαη επηκίζζην, ην νπνίν ζα 

θαζνξηζηεί κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. ε θάζε πεξίπησζε 

ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ησλ αλσηέξσ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην 

απνδνρψλ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3833/2010, 

φπσο ηζρχεη. 

2. α. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, σο 

πξντζηάκελνο ηνπνζεηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., ππάιιεινο κε 

θξηηήξην ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ αληίζηνηρνπ 

επηπέδνπ. Δάλ δελ πθίζηαληαη ζέζεηο πξντζηακέλσλ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. νκνίνπ επηπέδνπ, νη 

κεηαθεξφκελνη ππάιιεινη κπνξεί λα ηνπνζεηνχληαη σο πξντζηάκελνη ζε νξγαληθή 

κνλάδα ηνπ ακέζσο θαηψηεξνπ επηπέδνπ. 

β. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Π.Γ. ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. παχεη απηνδηθαίσο 

ε άζθεζε θαζεθφλησλ επζχλεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. θαη ησλ εληαζζνκέλσλ ζε απηφλ θνξέσλ θαη θιάδσλ. Με απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ηνπνζεηνχληαη πξντζηάκελνη ζηηο λέεο νξγαληθέο κνλάδεο νη 

ππάιιεινη, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο θαη αζθνχζαλ 

θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ, κε θξηηήξην ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

άζθεζεο θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, εθφζνλ αλήθνπλ ζηνλ 

θιάδν, ηνπ νπνίνπ νη ππάιιεινη πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο φηη 

κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

κέρξη ηελ επηινγή λέσλ πξντζηακέλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δθφζνλ 

δελ επαξθνχλ νη ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ θνξέα, νη ππάιιεινη 

ηνπνζεηνχληαη σο πξντζηάκελνη ζε νξγαληθή κνλάδα ηνπ ακέζσο θαηψηεξνπ 

επηπέδνπ. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ πξνζσξηλνχ ή νξηζηηθνχ Γ.. ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη 
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ηνπ Γ.. ηνπ νηθείνπ θνξέα, δχλαληαη λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. δηθεγφξνη κε 

έκκηζζε εληνιή απφ ηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο.  

4. Μέρξη ηε ζχζηαζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη’ εθαξκνγή 

ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, νπφηε θαη ιήγεη απηνδίθαηα ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ 

Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, ηα ηειεπηαία αζθνχλ ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Μεηά ηε ιήμε ηεο 

ζεηείαο ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ, εθθξεκείο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ππνζέζεηο 

θξίλνληαη απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Υνξήγεζεο πληάμεσλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ 

απνζπψληαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 75, αξκφδην γηα ηα ζέκαηα 

ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο είλαη ην νηθείν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 

Κεθάιαην Θ΄ Λνηπέο Γηαηάμεηο θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

Άξζξν 105 Δηζθνξά ππέξ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ζπληαμηνύρσλ 

1. Θεζπίδεηαη κεληαία εηζθνξά 0,50 επξψ, ε νπνία παξαθξαηείηαη απφ ηηο 

θαηαβαιιφκελεο θχξηεο ζπληάμεηο θαη απνδίδεηαη ζηνλ Λνγαξηαζκφ Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο (Ν.4144/2013, άξζξν 34) κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

Οκνζπνλδηψλ θαη σκαηείσλ πληαμηνχρσλ.  

2. Όζνη δελ επηζπκνχλ ηελ παξαθξάηεζε, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ έγγξαθε δήισζε 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ.  

4. Ζ παξαθξάηεζε άξρεηαη απφ ηελ πξψηε ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο. 
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Άξζξν 106 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζώλ παξνρώλ 

1. Κάζε παξνρή πνπ έρεη θαηαβιεζεί απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ αρξεψζηεηα, επηζηξέθεηαη 

αλεμαξηήησο ππαηηηφηεηαο ηνπ ιαβφληνο θαη αλαδεηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΚΔΓΔ. ε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηνπ αλαδεηείηαη εληφθσο, κε επηηφθην 3% 

Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, επηηξέπεηαη απεπζείαο 

ζπκςεθηζκφο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο πξνο ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κε ην ζχλνιν ησλ 

ρνξεγνχκελσλ παξνρψλ, πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη ν νθεηιέηεο. 

Ο ζπκςεθηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεληαίεο δφζεηο, ην χςνο θαζεκηάο απφ ηηο 

νπνίεο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/3 ηνπ κεηθηνχ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

ρνξεγνχκελεο παξνρέο, ή εθάπαμ, εθφζνλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο δελ 

ππεξβαίλεη ην 1/3 ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ρνξεγνχκελεο παξνρέο.  

Ο θαηαινγηζκφο θαη ν ηπρφλ δηελεξγνχκελνο ζπκςεθηζκφο εθηειείηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γηεπζπληή ηνπ αξκνδίνπ Τπνθαηαζηήκαηνο. 

2. Δάλ ν νθεηιέηεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ απνβηψζεη ,νη νθεηιέο ηνπ ζπκςεθίδνληαη κε 

ηπρφλ νθεηιφκελεο ζε απηφλ θαη ζηνπο λφκηκνπο θιεξνλφκνπο ηνπ αλαδξνκηθέο 

παξνρέο, πξνο απνκείσζε ηνπ ρξένπο, ελψ ην ππφινηπν πνζφ αλαδεηείηαη απφ απηνχο 

θαηά ηελ θιεξνλνκηθή ηνπο κεξίδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ.   ε 

πεξίπησζε πνπ κεηαμχ ησλ θιεξνλφκσλ ππάξρνπλ πξφζσπα ηα νπνία έιθνπλ 

ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα απφ ηνλ νθεηιέηε, ην αλεμφθιεην πνζφ 

ηεο νθεηιήο θαηά ηελ θιεξνλνκηθή ηνπο κεξίδα, παξαθξαηείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ πνπ ηνπο κεηαβηβάδνληαη ή ηνπο θαηαβάιινληαη, ζε 

κεληαίεο δφζεηο ή εθάπαμ, φπσο ζηελ παξ. 1.  

Δθφζνλ ε νθεηιή δελ είρε βεβαησζεί φζν ν νθεηιέηεο βξηζθφηαλ ελ δσή, εθδίδεηαη  

απφθαζε απφ ηνλ αξκφδην Γηεπζπληή, κε ηελ νπνία θαζίζηαληαη ππφρξενη πξνο 

εμφθιεζε ηεο νθεηιήο νη λφκηκνη θιεξνλφκνη ηνπ, κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

δηαδηθαζίεο ηνπ ΚΔΓΔ θαη ηνπ ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ πξνο ηηο θαηαβαιιφκελεο 

παξνρέο. 

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξεί λα αλαθαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ 

επηηνθίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν απηή. 
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Άξζξν 107 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζεηζώλ εηζθνξώλ  

Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ Α 179/21.06.1951), φπσο 

αλαξηζκήζεθε ζε παξάγξαθν 7 κε ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 

2676/1999 (ΦΔΚ 1 Α/5-1-1999) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«7. Δηζθνξέο πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί αρξεσζηήησο, επηζηξέθνληαη κεηά απφ αίηεζε 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, εληφθσο θαηά 3%. Ζ δηάηαμε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο εηζθνξέο 

πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί αρξεσζηήησο ππέξ ησλ θιάδσλ αζθάιηζεο παξνρψλ αζζελείαο 

ζε ρξήκα θαη ζε είδνο. 

Ο αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απεπζείαο ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ πνπ 

αλαινγεί ζ’ απηφλ απφ αρξεσζηήησο εηζπξαρζείζεο εηζθνξέο, κε επηηφθην 3%. Οη 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο ππνθχπηνπλ ζε πεληαεηή παξαγξαθή. 

Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξεί λα αλαθαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά ηνπ επηηνθίνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν απηή.»  

 

Άξζξν 108 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 252 ηνπ Ν.3463/06 

(ΦΔΚ 114/Α'/8.6.2006), φπσο ηζρχεη, ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο θνηλσθειείο 

επηρεηξήζεηο, αλψλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ (θνηλέο αλψλπκεο εηαηξίεο ΟΣΑ, αλαπηπμηαθέο 

αλψλπκεο εηαηξίεο ΟΣΑ, δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο OTA – 

κνλνκεηνρηθέο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνηηθψλ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ επηρνξεγήζεηο απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά παξέθθιηζε ηνπ αξ. 26 ηνπ Α.Ν. 

1846/51 (ΦΔΚ 179/Α/1-8-51), φπσο ηζρχεη, νξίδεηαη σο πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπο, ε ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα -γηα ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο- ηνπ επνκέλνπ κήλα απφ εθείλνλ θαηά ηνλ νπνίν θαηαβιήζεθε ε ζρεηηθή 

επηρνξήγεζε ή ζπλδξνκή απφ ηελ ππεξεζία ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ δηαπίζησζε ηεο 

εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο εηζθνξψλ απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκν έγγξαθν ηεο 

ππεξεζίαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Καηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί έθδνζεο βεβαίσζεο κε νθεηιήο απφ 

ην ΗΚΑ - ΔΣΑΜ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δήισζεο θαη αζθάιηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, έσο ηελ εμφθιεζε ησλ αληίζηνηρσλ εηζθνξψλ ζχκθσλα κε ην 
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πξνεγνχκελν εδάθην, ζα ρνξεγείηαη βεβαίσζε κε νθεηιήο, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

ηήξεζεο ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο απηήο.  

 

Άξζξν 109 Θσξάθηζε ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ αγνξάο εξγαζίαο 

ηελ παξ.15 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3996/2011 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ». 

 

Άξζξν 110 Πξόζβαζε ΚΔΑΟ ζην ύζηεκα Μεηξώσλ Σξαπεδηθώλ 

Λνγαξηαζκώλ θαη Λνγαξηαζκώλ Πιεξσκώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

ην πξψην εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 62, ηνπ Ν.4170/2013, κεηά ηε θξάζε «ηελ 

Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ.». 

 

Άξζξν 111 Γηάθξηζε αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ ζε εηζπξάμηκεο θαη αλεπίδεθηεο 

είζπξαμεο 

1. Λεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίεο έρνπλ 

βεβαησζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν, ραξαθηεξίδνληαη σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

α. Έρνπλ νινθιεξσζεί νη έξεπλεο θαη δελ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ή ησλ ππεπζχλσλ ηεο επηρείξεζεο, ή δηαπηζηψζεθε ε θαζ` 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πνπ δελ ππφθεηηαη 

ζε αθχξσζε ή ζε δηάξξεμε θαηά ηα άξζξα 939 επ. Α.Κ., ν έιεγρνο ηεο πησρεπηηθήο 

θαη κεηαπησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πησρφ ή νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα νθεηιέηε ππφ θαζεζηψο 

εθθαζάξηζεο. 

β. Έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηψλ, αθηλήησλ ή 

απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε.  
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γ. Έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ  θαηά ηηο 

ηζρχνπζεο γηα θάζε θνξέα δηαηάμεηο ή δελ είλαη δπλαηή ε άζθεζή ηεο. 

 2. Οη πξάμεηο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ επηδεθηηθψλ ή αλεπίδεθησλ είζπξαμεο θαη ηεο 

θαηαρψξηζεο ησλ απαηηήζεσλ ζε εηδηθά βηβιία αλεπίδεθησλ είζπξαμεο γίλνληαη: 

α. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Σακείνπ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ηνπ ΚΔΑΟ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Δζφδσλ ηνπ νηθείνπ 

θνξέα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθή θχξηα νθεηιή κέρξη ελάκηζε εθαηνκκχξην 

(1.500.000) επξψ, 

β. κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Σακείνπ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

ηνπ ΚΔΑΟ θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθή θχξηα νθεηιή άλσ ηνπ ελάκηζπ 

εθαηνκκπξίνπ (1.500.000) επξψ. 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Σακείνπ κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζχκθσλε γλψκε Κιηκαθίνπ ή 

Σκήκαηνο ή Γηεχζπλζεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηεο Οινκέιεηαο ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθή θχξηα νθεηιή έσο ηνπ ελάκηζπ 

εθαηνκκπξίνπ (1.500.000) επξψ. 

3. Απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο νθεηιήο ζηα βηβιία ησλ αλεπίδεθησλ είζπξαμεο θαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε 

θαηαρψξηζε:  

α. αλαζηέιιεηαη απηνδηθαίσο ε παξαγξαθή ηεο,  

β. δελ ρνξεγείηαη ζηνλ νθεηιέηε θαη ζηα ζπλππφρξεα πξφζσπα απνδεηθηηθφ 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα είζπξαμε 

ρξεκάησλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ Σακείνπ ή γηα εθπνίεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην πξντφλ ησλ νπνίσλ ζα δηαηεζεί γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, 

γ. δεζκεχνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη ηξαπεδηθνί θαη επελδπηηθνί ινγαξηαζκνί ησλ 

παξαπάλσ πξνζψπσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30, 30Α θαη 30Β ηνπ ΚΔΓΔ 

(λ.δ. 356/1974 − Α΄ 90). 

Σν ΚΔΑΟ θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θάζε θνξέα δηαηεξνχλ αθέξαην ην δηθαίσκά 

ηνπο γηα ηελ είζπξαμε ή ζπκςεθηζκφ ηεο νθεηιήο θαη κεηά ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζηα 

εηδηθά βηβιία ησλ αλεπίδεθησλ είζπξαμεο. 
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4. Οθεηιή πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί, θαηά ηα αλσηέξσ, σο αλεπίδεθηε είζπξαμεο 

επαλαραξαθηεξίδεηαη σο εηζπξάμηκε, εάλ πξηλ ηελ παξαγξαθή ηεο, δηαπηζησζεί φηη 

ππάξρεη δπλαηφηεηα κεξηθήο ή νιηθήο ηθαλνπνίεζεο ηεο είηε απφ ηνλ νθεηιέηε είηε 

απφ ζπλππφρξεν πξφζσπν. 

 5. α. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο δχλαηαη λα νξίδνληαη άιια φξγαλα γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζχκθσλεο 

γλψκεο ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 2, λα ξπζκίδεηαη ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο θαη 

ε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο ησλ νθεηιψλ ζηα βηβιία ησλ αλεπίδεθησλ είζπξαμεο, θαη 

λα νξίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ, 

θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

δηάηαμεο.  

β. Με φκνηα απφθαζε πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηνηθεηηθήο 

Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κπνξεί λα κεηαβάιινληαη ηα θξηηήξηα θαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαηαρψξηζεο ησλ νθεηιψλ ζηα βηβιία αλεπίδεθησλ είζπξαμεο, θαζψο 

θαη ηνπ επαλαραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο εηζπξάμηκσλ θαη λα ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα 

ζρεηηθφ κε ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα ρξνληθά φξηα ηζρχνο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηαρψξηζεο. 

 

Άξζξν 112 Γηαγξαθή νθεηιώλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

1. Λεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 112 δχλαληαη λα 

θξηζνχλ δηαγξαπηέεο θαη λα δηαγξαθνχλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πιήξνπο δηαηήξεζεο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ, θαη πξηλ απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α. έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξνβιεπφκελεο ζηηο πεξηπηψζεηο α` , β’ θαη γ` ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 111 ελέξγεηεο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο αλεπίδεθησλ 

είζπξαμεο, 

β. έρνπλ νινθιεξσζεί νη έξεπλεο ζηελ αιινδαπή θαηφπηλ αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ 

θαη δελ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ή απαηηήζεσλ 

απηνχ έλαληη ηξίησλ, 

γ. έρεη νινθιεξσζεί ε πνηληθή δηαδηθαζία ζε βάξνο ησλ νθεηιεηψλ εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη, κε ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. 
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2. Λεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ δελ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί αλεπίδεθηεο είζπξαμεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 111 κπνξνχλ λα 

δηαγξαθνχλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, 

εθφζνλ εκπίπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο νθεηιψλ: 

α. νθεηιέο απνβησζάλησλ πνπ δελ θαηαιείπνπλ νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

θαη ησλ νπνίσλ νη θιεξνλφκνη απνπνηήζεθαλ ηελ επαρζείζα θιεξνλνκηά, 

β. φηαλ ην πνζφ ηεο θχξηαο νθεηιήο απφ εηζθνξέο θαηά νθεηιέηε δελ ππεξβαίλεη ηα 

πελήληα επξψ  θαη δελ έρεη επηηεπρζεί ε είζπξαμή ηνπ κέζα ζε δέθα έηε απφ ηε ιήμε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν βεβαηψζεθε. 

γ. φηαλ ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο απφ νπνηαδήπνηε αηηία δελ ππεξβαίλεη ηα 

εθαηφ επξψ θαη δελ έρεη επηηεπρζεί ε είζπξαμή ηεο κέζα ζε δέθα έηε απφ ηε ιήμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν βεβαηψζεθε. 

 3. Ζ δηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ θαη ε θαηαρψξηζε ηνπο ζε εηδηθά βηβιία δηαγξαθψλ 

γίλεηαη: 

α) κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Κιηκαθίνπ, Σκήκαηνο ή Γηεχζπλζεο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΚΔΑΟ θαη κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Σακείνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, 

β) κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Σακείνπ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

ηνπ ΚΔΑΟ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Δζφδσλ ηνπ νηθείνπ θνξέα γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2. 

 γ) κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Σακείνπ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ηνπ ΚΔΑΟ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Δζφδσλ ηνπ νηθείνπ 

θνξέα κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ. 

 4. Μέρξη 31.12.2016 πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί ην ραξηνθπιάθην ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο θχξησλ νθεηιψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί πξν 

ηνπ 1993 θαη είλαη κηθξφηεξεο ηνπ πνζνχ ησλ δηαθνζίσλ (200) επξψ αλά νθεηιέηε, 

ππφ ηνλ φξν φηη δελ πθίζηαληαη άιιεο θχξηεο νθεηιέο ηνπ ίδηνπ λνκηθνχ ή θπζηθνχ 

πξνζψπνπ. Ζ δηαγξαθή ησλ παξαπάλσ νθεηιψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή 

ηνπ Σακείνπ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΚΔΑΟ θαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Δζφδσλ ηνπ νηθείνπ θνξέα. 
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5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία 

θαηαρψξηζεο ησλ νθεηιψλ ζηα βηβιία δηαγξαθψλ, λα νξίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα κε 

ηε δηαρείξηζε ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  

Με φκνηα απφθαζε πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηνηθεηηθήο 

Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κπνξεί λα κεηαβάιινληαη ηα θξηηήξηα θαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαηαρψξηζεο ησλ νθεηιψλ ζηα βηβιία δηαγξαθψλ. 

 

Κεθάιαην Η’Λνηπέο Γηαηάμεηο Αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ  

Άξζξν 113 Σξνπνπνίεζε αξ. 4 ηνπ Π.Γ. 370/1987 

ην αξ. 4 ηνπ Π.Γ. 370/1987 (Α 166), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 3 σο 

εμήο: 

«3. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο απφ ην βαζκφ ηνπ Ππξνζβέζηε 

κέρξη ην βαζκφ ηνπ Ππξαγνχ Γεληθψλ Τπεξεζηψλ, πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ ην φξην 

ειηθίαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κπνξεί λα δεηήζεη λα παξακείλεη 

ζηελ ελεξγφ ππεξεζία έσο δχν (2) επηπιένλ έηε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ 

ειηθίαο, κε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ 

ειηθίαο θαη εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην πκβνχιην Κξίζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο. Ζ αίηεζε αλαλεψλεηαη θαη’ έηνο κε αλψηαην φξην ηα δχν (2) έηε.» 

 

Κεθάιαην ΗΑ΄ Δξγαζηαθέο Ρπζκίζεηο 

Άξζξν 114  

ην άξζξν 4 ηνπ π.δ. 240/2006 (ΦΔΚ Α’ 252) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο εμήο:  

«5. Ζ ελεκέξσζε, νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη θαη ιακβάλνπλ απφ έλα αληίηππν ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.» 
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Άξζξν 115  

Σν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 240/2006 (ΦΔΚ Α’ 252) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο:  

«Οη θνηλσληθνί εηαίξνη κπνξνχλ, ζην θαηάιιειν επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ επηπέδνπ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο εγθαηάζηαζεο, λα θαζνξίδνπλ ειεχζεξα θαη 

νπνηεδήπνηε, κέζσ γξαπηήο ζπκθσλίαο, ηηο πξαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο ελεκέξσζεο 

θαη δηαβνχιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.» 

 

Άξζξν 116 

ην άξζξν 8 ηνπ π.δ 240/2006 (ΦΔΚ Α’ 252) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο: 

«3. Γηθαηνπξαμίεο πνπ επηθέξνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ ππφζηαζε θαη ην 

πεξηερφκελν αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη νη νπνίεο απνξξένπλ απφ απνθάζεηο 

ηνπ εξγνδφηε, πνπ ειήθζεζαλ θαηά παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 4, είλαη 

άθπξεο.» 

 

Άξζξν 117 

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ Α’ 41) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ: 

«Γ. Όπνηνο παξαβηάδεη ηελ πξάμε ή ηελ απφθαζε πεξί πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή 

ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο, πνπ έρεη επηβιεζεί θαηά 

ηα αλσηέξσ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη δχν (2) έηε θαη κε ρξεκαηηθή 

πνηλή. Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη απηεπάγγειηα ή κεηά απφ κήλπζε ηνπ αξκφδηνπ 

Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο.» 

 

Άξζξν 118  

Σν άξζξν 14 Ν.4144/2013 (ΦΔΚ Α’ 88) θαηαξγείηαη. 
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Άξζξν 119  

1. ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 3996/2011 (ΦΔΚ Α’ 170) πξνζηίζεληαη λέεο παξάγξαθνη 9-11 

σο εμήο.  

«9. Δηδηθά νη δηελεξγνχληεο ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, ησλ φξσλ θάζε είδνπο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ (ζηνηρεία αα, ββ, γγ θαη δδ 

ηνπ ζηνηρείνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3996/2011) Δπηζεσξεηέο 

εξγαζίαο έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνχλ απφ ηνπο επξηζθφκελνπο θαηά ηνλ έιεγρν 

εξγνδφηεο (λνκίκνπο εθπξνζψπνπο επηρείξεζεο) θαη απφ φζνπο βξίζθνληαη λα 

εξγάδνληαη ή απφ φζνπο πηζαλνινγνχληαη φηη εξγάδνληαη ηελ επίδεημε αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ή άιινπ απνδεηθηηθνχ ηεο ηαπηνπξνζσπίαο εγγξάθνπ γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ φζσλ εληνπίδνληαη θαηά ηνλ έιεγρν λα εξγάδνληαη ή 

πηζαλνινγνχληαη φηη εξγάδνληαη. 

10. Κάζε ζηνηρείν ή γλψζε πνπ απνθηάηαη απφ ηα σο άλσ έγγξαθα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο ελ γέλεη επηηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ). 

11. ηνλ εξγνδφηε πνπ αξλείηαη ηελ παξνρή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ ή 

παξέρεη αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ (άξζξν 225 παξ. 2 ΠΚ), επηβάιινληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο πεξ. Α 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο λφκνπ (Ν. 3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α’), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6α ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α΄).» 

2. Οη παξάγξαθνη 9-15 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ 3996/2011 αλαξηζκνχληαη ζε 

παξαγξάθνπο 12-18.  

 

Άξζξν 120  

1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 3996/2011 (ΦΔΚ Α΄170) αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: «1. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ξπζκίδνληαη ε ίδξπζε, ε επέθηαζε, ε ηξνπνπνίεζε, ε 

κεηνλνκαζία, ε θαηάξγεζε θαη ε ζπγρψλεπζε ησλ ηνπηθνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ηνπ 

Ο.Α.Δ.Γ. (ΚΠΑ2, ΚΠΑ, ΣΤ), θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ απηνχ. Με ηελ 
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ίδηα ή φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ε ζηειέρσζή 

ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε γεληθφηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπο. Με φκνηα απφθαζε, ζηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα πξνζδίδεηαη αλαδξνκηθή ηζρχο 

κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ, κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ε ρνξήγεζε επηδφκαηνο θίλεζεο θαη ην 

χςνο απηνχ ζε καζεηέο ησλ ρνιψλ Μαζεηείαο, φηαλ ε έδξα ηεο ρνιήο ηνπο δελ 

εμππεξεηείηαη απφ αζηηθή ζπγθνηλσλία θαη ζηνπο αλσηέξσ καζεηέο δελ ρνξεγείηαη 

επίδνκα ζηέγαζεο. Κάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ θαη θάζε θαλνληζηηθή πξάμε 

θαηά ην κέξνο πνπ απηέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαηαξγείηαη». 

 

Άξζξν 121  

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 1/1990 (ΦΔΚ Α΄ 1), φπσο ηζρχεη, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ σο άλσ 

Π.Γ/ηνο, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π/Γ/ηνο 40/2007, 

έλαο εξγνδφηεο ζεσξείηαη φηη επξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο, φηαλ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

(Ο.Α.Δ.Γ.) δηαπηζηψλεη φηη ν εξγνδφηεο έρεη αλαζηείιεη θάζε παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φηη δελ απαζρνιεί θαλέλα εξγαδφκελν θαη φηη επξίζθεηαη, εθ ησλ 

πξαγκάησλ (de facto), ζε παχζε πιεξσκψλ.  

2. Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ο.Α.Δ.Γ., θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 

Άξζξν 122 - Καηνρύξσζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ ΟΑΔΓ ζην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην 

1. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ Α΄88/18.04.2013) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«4. Γηα ηελ άζθεζε απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. αλαγλσξηζηηθήο ή δηεθδηθεηηθήο αγσγήο γηα 

εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηήιζαλ ζε απηφλ απφ ηνλ θαηαξγεζέληα Οξγαληζκφ 

Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.), γηα κελ ηηο πεξηνρέο πνπ θεξχρζεθαλ ππφ 
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θηεκαηνγξάθεζε κεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3481/2006 (ΦΔΚ 

Α΄162/02.08.2006) ε πξνζεζκία είλαη επηαεηήο, γηα δε ηηο πεξηνρέο πνπ θεξχρζεθαλ 

ππφ θηεκαηνγξάθεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3481/2006 ε πξνζεζκία 

είλαη δεθαηεηξαεηήο». 

2. Σελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ εγγξαπηέσλ πξάμεσλ ζηα 

θηεκαηνινγηθά θχιια έρεη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ, ε νπνία 

είλαη αξκφδηα γηα ην Κηεκαηνιφγην ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ φιε 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

3. Ο σο άλσ Πξντζηάκελνο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ππαιιήινπο, θαηά πξνηεξαηφηεηα 

κε εηδηθφηεηα κεραληθνχ, πνπ εξγάδνληαη ζηα Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο 

(ΚΠΑ2), λα ππνβάιινπλ ηηο δειψζεηο ηνπ Ν. 2308/1995, λα θαηαγξάθνπλ 

ειεθηξνληθά ηα δηθαηψκαηα, λα ειέγρνπλ ηνπο θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο, λα 

ππνβάιινπλ αηηήζεηο δηφξζσζεο απηψλ, λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο θαηά Πηλάθσλ Α' 

Αλαξηήζεσο θαη Β' Αλαξηήζεσο θαη λα εθπξνζσπνχλ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. ελψπηνλ ησλ 

αξκφδησλ επηηξνπψλ θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ σο άλσ ελζηάζεσλ. 

4. Σελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ αλεχξεζε ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ ηνπ η. Ο.Δ.Κ. 

απφ ηα νηθεία Τπνζεθνθπιαθεία, θαζψο θαη ηελ αξκνδηφηεηα έγεξζεο 

αλαγλσξηζηηθψλ, δηεθδηθεηηθψλ θαη ελ γέλεη εκπξάγκαησλ αγσγψλ θαηά 

Αλακνξθσκέλσλ Πηλάθσλ Β' Αλαξηήζεσο θαη ππνζηήξημήο ηνπο ελψπηνλ ησλ 

αξκφδησλ Γηθαζηεξίσλ, έρεη ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 

 

Άξζξν 123 

1. Σν εδάθην β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 246/2006 (ΦΔΚ Α' 261), ην 

νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν κφλν ηνπ Π.Γ/ηνο 94/2014 (ΦΔΚ Α' 161), 

θαηαξγείηαη.  

2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΠΓ 246/2006, φπσο ηζρχεη, ηξνπνπνηείηαη σο 

εμήο:  

«2. Οη παξαπάλσ ιφγνη απφιπζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο νδεγνχο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο θαη είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ιεσθνξείσλ ζηα νπνία 
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εξγάδνληαη νη νδεγνί απηνί. Οη ιφγνη ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ, δ θαη ε ηζρχνπλ θαη γηα 

ηνπο ηδηνθηήηεο – νδεγνχο πνπ εξγάδνληαη ζηα ιεσθνξεία ηνπο.» 

 

Άξζξν 124  

Μεηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο αα. ηεο πεξίπησζεο β. ηεο παξαγξάθνπ 

2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΠΓ 246/2006 (ΦΔΚ Α' 261), πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 50 

ηνπ λ. 4199/2013 (ΦΔΚ Α' 216), πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:  

«Ζ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο θιήηεπζεο ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηνλ εξγνδφηε 

γηα ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ 

βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 4199/2013, 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ θαηάξηηζήο ηνπο.» 

 

Άξζξν 125 

Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 246/2006 (ΦΔΚ Α’ 261) ηξνπνπνηείηαη σο 

εμήο: 

«3. Φεπδείο δειψζεηο ή απφθξπςε ζηνηρείσλ, θαηά ηελ πξφζιεςε, νπνηεδήπνηε θαη 

αλ δηαπηζησζνχλ, απνηεινχλ νπζηαζηηθφ παξάπησκα θαη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο.» 

 

Άξζξν 126 

ην άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 246/2006 (ΦΔΚ Α’ 261), πξνζηίζεηαη παξ. 8 σο εμήο: 

«8. πκβάζεηο εξγαζίαο, γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ νπνίσλ απαηηείην ε ηήξεζε 

δηαδηθαζίαο επηινγήο, ζεσξνχληαη εμ αξρήο έγθπξεο, εάλ νη εξγαδφκελνη δηαζέηνπλ ηα 

γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα ηεο ζέζεο ηνπο. Έγθπξεο ζεσξνχληαη θαη νη ελεξγέο, θαηά 

ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο, ζπκβάζεηο εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη 

πξνζιήθζεθαλ απεπζείαο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ή ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

ηνπ νηθείνπ ΚΣΔΛ, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα ηεο ζέζεο ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ έρεη πξνζιεθζεί απφ κε 
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εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηεο δηνίθεζεο ησλ ΚΣΔΛ, ε πάξνδνο δηκήλνπ απφ ηελ 

πξφζιεςε, ρσξίο δηαηχπσζε ελαληίσζεο εθ κέξνπο ηνπ ΚΣΔΛ, θαζηζηά έγθπξε ηελ 

πξφζιεςε.» 

 

Άξζξν 127 

1. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 246/2006 (ΦΔΚ Α’ 261) ηξνπνπνηείηαη σο 

εμήο:  

 «2. Σν Γ.. ηνπ ΚΣΔΛ κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, εθφζνλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ην 

επηβάιινπλ θαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ εξγαδφκελνπ, λα κεηαβάιιεη ζέζεηο εξγαζίαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ απφ απηέο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο ζε άιιεο, ρσξίο λα ζίγεηαη 

κηζζνινγηθά ν εξγαδφκελνο.» 

2. Ζ πεξίπησζε ηε. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3333/2005 (ΦΔΚ Α' 91), 

φπσο αλαξηζκήζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 4302/2014 (ΦΔΚ Α' 225), ηξνπνπνηείηαη 

σο εμήο: 

 «ηε. Σν Γ.. ηεο ΚΣΔΛ Α.Δ. ή ηνπ ΚΣΔΛ επηηξέπεηαη, κε απφθαζή ηνπ θαη θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο ηνπ εξγαδφκελνπ, εθφζνλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ην επηβάιινπλ, λα 

κεηαβάιιεη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ απηέο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο ζε 

άιιεο, ρσξίο λα ζίγεηαη κηζζνινγηθά ν εξγαδφκελνο.»  

3. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 246/2006 (ΦΔΚ Α’ 261) θαηαξγείηαη. 

4. Πξνζηίζεηαη άξζξν 40 ζην ΠΓ 246/2006 (ΦΔΚ Α’ 261) σο εμήο: 

«1. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ιεσθνξείσλ θαηά παξάβαζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο επηζχξνπλ ηελ πνηλή 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην 458 Π.Κ.. 

2. Πξφζιεςε ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ θαηά παξάβαζε ησλ γεληθψλ ή 

εηδηθψλ πξνζφλησλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο, επηζχξνπλ ηελ 

πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη ζην 458 Π.Κ.. 
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3. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά παξάβαζε ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο θαη ηεο 

δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο, 

επηζχξνπλ ηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη ζην 458 Π.Κ..  

4. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πεξί ηήξεζεο κεηξψνπ 

πξνζσπηθνχ θαη αηνκηθνχ θαθέινπ εξγαδνκέλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ 

παξφληνο, επηζχξνπλ ηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη ζην 458 Π.Κ.. 

5. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 8 ηνπ 

παξφληνο, πεξί ηνπνζέηεζεο θαη κεηάζεζεο πξνζσπηθνχ, επηζχξνπλ ηελ πνηλή πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην 458 Π.Κ.. 

6. Απφιπζε πξνζσπηθνχ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο επηζχξνπλ ηελ 

πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη ζην 458 Π.Κ.. 

7. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηα άξζξα 30 θαη 32 

ηνπ παξφληνο, πεξί πεξηφδνπ εξγαζίαο θαη δηαθνπψλ-αλαπαχζεσλ, επηζχξνπλ ηελ 

πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη ζην 458 Π.Κ.. 

8. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ΚΣΔΛ, θαζψο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ 

ιεσθνξείσλ, θαηά παξάβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 36 ηνπ παξφληνο, επηζχξνπλ ηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη ζην 458 Π.Κ..» 

5. Ζ πξψηε πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΠΓ 246/2006 (ΦΔΚ Α’ 

261) ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 «1. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΚΣΔΛ απνιχεηαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηνπο αθφινπζνπο 

πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ιφγνπο.» 

 

Άξζξν 128 

Ζ ππνπαξάγξαθνο 3 ηεο παξαγξάθνπ ΗΑ.13 ηνπ λ. 4093/2012, θαζψο θαη ε 

παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 4174/2013 θαηαξγνχληαη. 
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Άξζξν 129 

Ζ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3185/2003, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 20 ηνπ λ. 4199/2013, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«Σν φξην ειηθίαο ησλ νδεγψλ επηβαηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ νξίδεηαη 

ζηα εμήληα επηά (67) έηε. Οκνίσο, ην φξην ειηθίαο ησλ νδεγψλ ζρνιηθψλ 

ιεσθνξείσλ νξίδεηαη ζηα εμήληα επηά (67) έηε, εθηφο αλ δελ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

πξνυπφζεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

νηθείεο δηαηάμεηο, νπφηε παξαηείλεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ απηνχ θαη 

πάλησο φρη πέξαλ ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.» 

 

Άξζξν 130 

ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1339/1983 (Α’ 35), φπσο ηζρχεη, 

πξνζηίζεηαη ηέηαξην εδάθην σο εμήο: 

«Οη σο άλσ πεξηνξηζκνί δελ εθαξκφδνληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

θαηεγνξίαο ΓΔ Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο»  

 

Άξζξν 131 

Σν άξζξν 1 ηνπ ΠΓ 296/1991 (ΦΔΚ Α' 104) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «1.  ην Αλψηαην πκβνχιην Δξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 368/1989 "Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο" 

(ΦΔΚ 163 η. Α΄/16 Ηνπλίνπ 1989), ζπζηήλεηαη Σκήκα Πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο 

ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ εξγαζίαο ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ: 

"(α) Σν Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο σο Πξφεδξν κε αλαπιεξσηή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(β) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γηεζλψλ ρέζεσλ κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ρέζεσλ κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 
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(γ) Σνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ρέζεσλ κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο κε 

αλαπιεξσηή ππάιιειν ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο 

 (δ) Έλαλ Τπάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Γηεζλψλ ρέζεσλ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα αθνξνχλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

άιισλ Τπνπξγείσλ αληί ηνπ σο άλσ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο ρέζεσλ κε 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ζα κεηέρεη ν Πξντζηάκελνο ή 

αλαπιεξσηήο απηνχ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε άιινπ Τπνπξγείνπ." 

(ε) ηέζζεξηο (4) εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηψλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο 

(ζη) ηέζζεξηο (4) εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο 

2. Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ νξίδνληαη, κε ηζάξηζκα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε, απφ ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα, αληίζηνηρα: 

 α) Απφ ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.), ηε Γεληθή 

πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο (Γ..Δ.Β.Δ.Δ.), ηελ 

Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Δ..Δ.Δ.) θαη ην χλδεζκν Διιεληθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (.Δ.Σ.Δ.).  

 β) Απφ ηε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο (Γ..Δ.Δ.). 

3. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζέκαηα ηα νπνία έξρνληαη γηα κειέηε θαη γλσκνδφηεζε 

αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ζηνπο ππαιιήινπο ΝΠΓΓ 

θαη Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ζηνπο λαπηηθνχο, ηφηε επέξρνληαη ζηε 

ζχλζεζε ηνπ Σκήκαηνο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη αθφινπζεο κεηαβνιέο. 

Α) Δθφζνλ ηα ζέκαηα αλαθέξνληαη ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ζηνπο 

ππαιιήινπο ΝΠΓΓ θαη Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα ηέζζεξα (4) 

εξγνδνηηθά κέιε θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά απηψλ αληηθαζίζηαληαη απφ ίζν αξηζκφ 

εθπξνζψπσλ ησλ Τπνπξγείσλ:  

α. Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (Σνκέαο Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο)  
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β. Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (Σνκέαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο)  

γ. Οηθνλνκηθψλ θαη  

δ. Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  

Σα ηέζζεξα (4) εξγαηηθά κέιε θαη αλαπιεξσκαηηθά απηψλ αληηθαζίζηαληαη απφ ίζν 

αξηζκφ εθπξνζψπσλ ηεο ΑΓΔΓΤ. 

Β) Δθφζνλ ηα ζέκαηα αλαθέξνληαη ζηνπο λαπηηθνχο ηα ηέζζεξα (4) εξγνδνηηθά κέιε 

θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά απηψλ αληηθαζίζηαληαη απφ ηελ Έλσζε Διιήλσλ 

Δθνπιηζηψλ. 

Σα ηέζζεξα (4) εξγαηηθά κέιε θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά απηψλ αληηθαζίζηαληαη απφ 

ίζν αξηζκφ εθπξνζψπσλ ηεο Παλειιήληαο Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο. 

4. Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ γίλεηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Αλ δελ ππνδεηρζνχλ εθπξφζσπνη 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 αλσηέξσ, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην Σκήκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ εξγαζίαο ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο. 

5. Καζήθνληα εηζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο αζθνχλ ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.» 

 

Άξζξν 132 

Ζ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 368/1989 (ΦΔΚ Α' 104) φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3762/2009 (ΦΔΚ Α΄ 75) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«7. Σν πκβνχιην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ απαξηίδεηαη απφ : 

α) Σν Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, σο Πξφεδξν, κε αλαπιεξσηή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 
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Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δξγαζίαο θαη Έληαμεο ζηελ Απαζρφιεζε ή ηνλ Πξντζηάκελν 

ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 

β) έλαλ ππάιιειν θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ ή ΠΔ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ή ΠΔ Ηαηξψλ, 

Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ 

γ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ (Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ) κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

δ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

ε) ηέζζεξηο εθπξνζψπνπο ηεο πην αληηπξνζσπεπηηθήο ηξηηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο 

νξγάλσζεο εξγαδνκέλσλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ ππνδεηθλχνληαη κε 

απφθαζε ηεο δηνίθεζήο ηεο, 

ζη) ηέζζεξηο εθπξνζψπνπο εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ απφ ηε Βηνκεραλία, Βηνηερλία, 

Δκπφξην θαη ηνλ Σνπξηζκφ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ ππνδεηθλχνληαη κε 

απνθάζεηο ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο, 

δ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηε δηνίθεζή ηνπ, 

ε) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Παλειιήληνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηε δηνίθεζή ηνπ, 

ζ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηε δηνίθεζή ηνπ, 

η) έλαλ επηζηήκνλα εηδηθφ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

ηα) έλαλ επηζηήκνλα εηδηθφ ζε ζέκαηα πγείαο ηεο εξγαζίαο, 

ηβ) δχν εθπξνζψπνπο ηεο ΑΓΔΓΤ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, 

ηγ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 
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ηδ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

(ηνκέαο Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο) κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

ηε) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

ηζη) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ, 

ηδ) έλαλ Δπηζεσξεηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Αλ δελ ππνδεηρζνχλ εθπξφζσπνη ζχκθσλα 

κε ηα εδάθηα ε΄ έσο ζ΄ κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 

πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην πκβνχιην 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίδνληαη εηδηθά ζέκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ 

εξγαδφκελνπο απαζρνινχκελνπο ζην δεκφζην ηνκέα, ν αξκφδηνο θαηά πεξίπησζε 

Τπνπξγφο, κε κέξηκλα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

νξίδεη αληηπξφζσπφ ηνπ πνπ ζπκκεηέρεη σο κέινο κε δηθαίσκα ςήθνπ. 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ, 

αλ θαινχληαη, λα κεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ εκπεηξνγλψκνλεο ή εηδηθνί 

επηζηήκνλεο ή άιινη εηδηθνί πάλσ ζε ζέκαηα πνπ θάζε θνξά εμεηάδνληαη, νη νπνίνη 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο ή αξρέο αληίζηνηρα, ζε αξηζκφ πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνλ έλα αλά θνξέα ή αξρή.» 

 

Άξζξν 133 - Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνύ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

ην Π.Γ. 113/2014 (Α΄180) επέξρνληαη νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο:  

Α. ην άξζξν 10 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη δ, ε θαη ζ σο εμήο:  
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«δ. Ζ δηνίθεζε, ε ππνζηήξημε θαη ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ησλ Δζληθψλ Γεληθψλ Μεηξψσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

ε. Ζ επνπηεία, ν έιεγρνο θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζην έξγν 

θνξέσλ σο πξνο ηελ ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Α.Μ.Κ.Α. 

ζ. Ζ παξνρή ζηνηρείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα Δζληθά Γεληθά Μεηξψα ζε 

θνξείο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». 

Β. Ζ ππνπεξίπησζε 2δ) ηεο πεξίπησζεο Α. ηνπ άξζξνπ 48 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Σνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ Ννηίνπ Σνκέα Πεηξαηψο, ζηνπο 

Γήκνπο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, Πεξάκαηνο, αιακίλαο θαη ζηελ παξαιηαθή 

δψλε θαξακαγθά». 

 

Άξζξν 134 

ην άξζξν 11 ηνπ λ. 1264/1982 (ΦΔΚ Α' 79) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7 σο εμήο: 

«7. α. ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο επηηξέπεηαη ε 

επηζηνιηθή ςήθνο ή ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία γηα ηα κέιε πνπ δηακέλνπλ εθηφο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, φπνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νη νξγαλψζεηο.  

β. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο ζηελ πεξίπησζε ηεο επηζηνιηθήο ςήθνπ 

θαη ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο εμεηδηθεχνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο.» 

 

Κεθάιαην ΗΒ’ Λνηπέο Γηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπ. Δξγαζίαο 

Άξζξν 135 ΚΛΔ 

χζηαζε - Δπσλπκία - Έδξα 

1. πληζηάηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) ππφ ηελ επσλπκία 

«χλδεζκνο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο» (εθεμήο ΚΛΔ), κε έδξα ηελ Αζήλα, 

πιήξσο απηνδηνηθνχκελν, ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.                                       
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2. Με ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

ζηε δξάζε ηνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχληαη Πεξηθεξεηαθά θαη Σνπηθά Σκήκαηα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ ζχζηαζε ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ/Σνπηθψλ Σκεκάησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ 

3. θνπνί ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο είλαη: 

Α. Ζ δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ εξγαζηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, αζθαιηζηηθψλ, 

ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ. 

Β. Ζ ζπκβνιή ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο. 

Γ. Ζ ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεχζεσο ζηελ θνηλσληθή εξγαζία, ζηελ 

θαηνρχξσζε ηνπ ξφινπ ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζηα δηάθνξα πιαίζηα δνπιεηάο, 

ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο θνηλσληθήο εξγαζίαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Ζ κειέηε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ε γλσκνδφηεζε, ε παξέκβαζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

Γ. Ζ ζπλέλσζε φισλ ησλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ, ε πξνζηαζία ηνπ επαγγέικαηνο 

θαη ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

Δ. Ζ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ επαγγέικαηνο ζε 

ζεζκηθά φξγαλα θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο ηνπ θιάδνπ ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ.  

Σ. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα θνηλσληθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ζηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο δξάζεο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ επίηεπμε 

ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο. 

Z. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ δηακφξθσζε θαη ζρεδηαζκφ ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.4. Ο 

.Κ.Λ.Δ κπνξεί λα είλαη κέινο άιισλ νξγαλψζεσλ, ειιεληθψλ ή δηεζλψλ, κε 

ζπλαθείο ζθνπνχο. 

4. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πξφηαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Τγείαο θαη Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ κειψλ ηνπ ΚΛΔ, νη 

δηαδηθαζίεο εγγξαθήο, νη πφξνη θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ε ζχζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ/Σνπηθψλ Σκεκάησλ ηνπ ΚΛΔ, ησλ νπνίσλ ν 

ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο ραξαθηήξαο ζα ξπζκηζηεί κε θνηλή απφθαζε ησλ ίδησλ σο 

άλσ Τπνπξγψλ, ε ζπγθξφηεζε, ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Πεηζαξρηθψλ 
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πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή θαη νη ζέζεηο 

πξνζσπηθνχ, πεξηνπζηαθά δεηήκαηα ηνπ πλδέζκνπ θαη γεληθψο θάζε ζέκα ζπλαθέο 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΛΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

 

Άξζξν 136 ΟΚΔ 

ην ηέινο ηνπ εδαθίνπ α’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3191/2003 «Δζληθφ 

χζηεκα χλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ 

Απαζρφιεζε», φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη ε θξάζε θαζψο θαη ε Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή (Ο.Κ.Δ.). 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών 

παιγνίων 

 

Άξζξν 137 Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

 

 Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4172/2013 (Α’ 167) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ππνβάιιεηαη ζε      

θφξν, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα:  

Δηζόδεκα (Μηζζνί, πληάμεηο, Δπηρ. 

Γξαζηεξηόηεηα)  

Φνξ. πληειεζηήο  

0 - 20.000  22%  

20.001 - 30.000  29%  

30.001 - 40.000  37%  
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1. Σν άξζξν 16 ηνπ λ.4172/2013 (Α’ 167) αληηθαζίζηαηαη  σο αθνινχζσο:  

«1. Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 κεηψλεηαη θαηά ην 

πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ, φηαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηέο 

ππεξεζίεο θαη ζπληάμεηο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ. 

Δάλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ είλαη κηθξφηεξν ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ, ην πνζφ ηεο 

κείσζεο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ.  

2. Γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζπληάμεηο ην νπνίν 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη  ρηιηάδσλ (20.000) επξψ, ην πνζφ ηεο κείσζεο 

κεηψλεηαη θαηά δέθα (10) επξψ αλά ρίιηα (1.000) επξψ ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο.» 

3. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4172/2013 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Δηδηθά, γηα ηνπο αζθνχληεο αηνκηθή αγξνηηθή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη άκεζεο εληζρχζεηο ηνπ πξψηνπ ππιψλα ηεο 

Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο, κε εμαίξεζε ηηο πξάζηλεο θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο, θαζψο 

θαη νη επηδνηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ, νη δε 

αγξνηηθέο απνδεκηψζεηο, ζην ζχλνιφ ηνπο, δελ ζπλππνινγίδνληαη.». Οη δηαηάμεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη ζηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη κεηά.  

4. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4172/2013 (Α’ 167) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1.Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15, αθνχ πξνζηεζνχλ ζε ηπρφλ εηζνδήκαηα απφ κηζζνχο 

θαη ζπληάμεηο.. Γηα ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ εθαξκφδνληαη νη 

κεηψζεηο ηνπ άξζξνπ 16.»  

5. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4172/2013 (Α’ 167) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Σα θέξδε απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ηελ 

θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15.»  

40.001 –  45%  
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Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη γηα ην εηζφδεκα απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε κεηψλεηαη 

θαηά ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απνθηάηαη εηζφδεκα απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο καδί κε 

εηζφδεκα αηνκηθήο αγξνηηθήο επηρείξεζεο, ε κείσζε θφξνπ ππνινγίδεηαη κία θνξά 

γηα ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ απνθηάηαη εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ή θαη 

απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε καδί κε εηζφδεκα απφ ινηπέο θαηεγνξίεο, ε κείσζε 

ηνπ θφξνπ ζα είλαη απηή πνπ αλαινγεί κφλν ζην κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ή θαη απφ  αηνκηθή 

αγξνηηθή επηρείξεζε.» 

6. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4172/2013 (Α’ 167) αληηθαζίζηαληαη 

σο εμήο: 

« 1. Σα κεξίζκαηα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%).  

4.Σν εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θνξνινγείηαη απηνηειψο ζχκθσλα κε ηελ 

αθφινπζε θιίκαθα: 

Δηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία (επξώ) πληειεζηήο % 

0-12.000  15%  

12.001 – 35.000  35%  

35.001-  45%  

». 

     

7. Ζ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4172/2013 αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

«α) γηα κεξίζκαηα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%)» 

8. Πξνζηίζεηαη λέν άξζξν κεηά ην άξζξν 43 ηνπ ΚΦΔ, σο εμήο: 

«Άξζξν 43 Α 
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Δπηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζηα θπζηθά πξφζσπα 

1. Δπηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ δψδεθα 

ρηιηάδσλ (12.000) επξψ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο. Γηα 

ηελ επηβνιή ηεο εηζθνξάο, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, 

απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απφ θεθάιαην, απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο 

θεθαιαίνπ, θνξνινγνχκελν ή απαιιαζζφκελν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ,  

2. Δμαηξνχληαη θαη δελ πξνζκεηξψληαη ηα εηζνδήκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ, ε απνδεκίσζε γηα ηε 

ιχζε ή θαηαγγειία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηεο πεξηπη. ε΄ ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

12 θαη ηεο πεξίπη. ζη` ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14. Δπίζεο, εμαηξνχληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηδηθήο εηζθνξάο νη καθξνρξφληα άλεξγνη πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη φζνη ιακβάλνπλ επίδνκα 

αλεξγίαο απφ ηνλ ελ ιφγσ νξγαληζκφ, εθφζνλ θαηά ην έηνο ηεο βεβαίσζεο δελ έρνπλ 

πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα. Απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηδηθήο εηζθνξάο 

εμαηξνχληαη, επίζεο, νη καθξνρξφληα άλεξγνη λαπηηθνί πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο 

θαηαιφγνπο πξνζθεξνκέλσλ πξνο λαπηνιφγεζε ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο (Γ.Δ.Ν.Δ.), ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζρεηηθνί θαηάινγνη 

ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηα ηνπ, θαζψο θαη φζνη 

ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο απφ ηνλ ελ ιφγσ Φνξέα, εθφζνλ θαηά ην ρξφλν 

βεβαίσζεο δελ έρνπλ πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα. 

3. Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, πνπ επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππνινγίδεηαη κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα:  

 Δηζόδεκα  Δηζθ. Αιιειεγγύεο  

0 – 12.000  0%  

12.001 - 20.000  2,2%  
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20.001 - 30.000  5,00%  

30.001 - 40.000  6,50%  

40.001 - 65.000  7,50%  

65.001 - 220.000  9,00%  

       >220.000  10,00%  

 

4.α) Ζ εηζθνξά ηνπ παξφληνο βεβαηψλεηαη κε βάζε ηνπο εθηειεζηνχο ηίηινπο 

είζπξαμεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (ΚΦΓ), φπνπ ζηελ πεξίπησζε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

θφξνπ, εκθαλίδεηαη ζηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, καδί κε ηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θάζε θνξνινγηθνχ έηνπο. 

β) Ζ πξνζεζκία άζθεζεο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ ΚΦΓ, δελ 

αλαζηέιιεη ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ηεο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ. 

5.α) Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηεο θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 67. 

β) Τπφρξενο ζε θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ 

νπνίνπ βεβαηψλεηαη απηή. Γηα ηνπο έγγακνπο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 67, ε νθεηιή γηα εηζθνξά πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηα 

ηνπο βεβαηψλεηαη ρσξηζηά θαη ε επζχλε ηεο θαηαβνιήο βαξχλεη θάζε ζχδπγν.  
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ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππφρξενπ, νη θιεξνλφκνη ηνπ επζχλνληαη γηα ηελ 

θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο. 

6. ην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ απνθηνχλ νη ακεηβφκελνη κε κεληαίν 

κηζζφ, νη ζπληαμηνχρνη απφ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, νη ακεηβφκελνη κε εκεξνκίζζην 

νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο πάλσ απφ έλα έηνο ζηνλ 

ίδην εξγνδφηε ή κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, νη αμησκαηηθνί θαη ην 

θαηψηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εκπνξηθά 

πινία θαη κε εμαίξεζε ηα εηζνδήκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί θαη 

ησλ πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε πνζνζηφ απφ 

νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ή 

απφ ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινπλ θχξηεο ζπληάμεηο έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο. Ζ παξαθξάηεζε δηελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ππνινγίδεηαη κε 

ζπληειεζηή κεηά απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηνπ 

εκεξνκηζζίνπ ή ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη κε άιιε βάζε, ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3. Γηα ηελ απφδνζε ησλ πνζψλ απηψλ πνπ 

παξαθξαηήζεθαλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 6 ηνπ άξζξνπ 60.  

7. Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 

αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα νχηε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο. 

8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ε εηδηθφηεξε 

δηαδηθαζία γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηεο εηζθνξάο, λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

απνηχπσζήο ηεο ζηε πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ν ηξφπνο 

παξαθξάηεζεο θαη ν ηξφπνο αλαγσγήο ησλ ακνηβψλ ζε εηήζην εηζφδεκα, θαζψο θαη 

θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.». 

9. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4172/2013 (Α' 167) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Όηαλ νη ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ β`, δ`, ε` ζη` θαη δ ηνπ άξζξνπ 45 ηεξνχλ 

απινγξαθηθά βηβιία, ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα:  
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          Φνξνινγεηέν 

εηζφδεκα 

(επξψ) 

πληειεζηήο 

(%) 

< 50.000 26% 

>50.000 33%                   ». 

10. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηψληαη απφ ην θνξνινγηθφ έηνο 2016 θαη επφκελα, ελψ ε παξαθξάηεζε ηεο 

εηζθνξάο απφ ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο κε ηελ λέα θιίκαθα αξρίδεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εμήο. 

11. ην παξάξηεκα ηνπ λ. 4174/2013 (Α’ 170) νη ιέμεηο «Δηδηθή Δηζθνξά 

Αιιειεγγχεο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (άξζξν 29 ηνπ λ. 3986/2011)» αληηθαζίζηαληαη 

απφ ηηο ιέμεηο «Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγχεο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (άξζξν 29 ηνπ λ. 

3986/2011 θαη ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ. 4172/2013)». 

Άξζξν 138  Ρπζκίζεηο επί ησλ ηπρεξώλ παηγλίσλ 

 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4346/2015 (Α΄152) θαηαξγνχληαη απφ ηφηε πνπ 

ίζρπζαλ. 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 

4002/2011 (Α΄180) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«5. Γηα φια ηα ηπρεξά παίγληα ε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα έζνδα 

θαζνξίδεηαη ζε ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) επί ηνπ κηθηνχ θέξδνπο πνπ αθνξά ηα 

πνζά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ 

ηεο άδεηαο. 
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Σα έζνδα απηά απνδίδνληαη ζην Γεκφζην εληφο δεθαέμη (16) εκεξψλ απφ ην ηέινο 

ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα πνπ αθνξνχλ» 

Ζ ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2016. 
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ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ, 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

 

 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟ 

 

 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

 

 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΟΤΛΗΑΡΑΚΖ 

 

 

      

ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 

                                  

 

 

                                                                         

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΜΜΔΝΟ 

 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 

 

 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ  

ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ                                   

                                                                                                     

 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΚΑ 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

 

 

 

ΔΤΚΛΔΗΓΖ ΣΑΚΑΛΧΣΟ 

 

 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ                                                                                                                                  

 

 

ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΒΔΡΝΑΡΓΑΚΖ 

 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, 

ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ 

ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ 

 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΡΗΑ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

 

 

ΘΔΑΝΧ ΦΧΣΗΟΤ 

 

 

 

 

 


