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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016

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

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ −
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1 
Θεµελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήµατος

Κοινωνικής Ασφάλειας

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

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

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

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί

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

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

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

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

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

Άρθρο 3
Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

1. Συνιστάται Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει−
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συµβουλευτικό όργανο των Υπουρ−
γείων Υγείας, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη 
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ−
στήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. 
είναι ο Πρόεδρος, η Ολοµέλεια και το Εκτελεστικό 
Συµβούλιο.
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πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης, σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, 
όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του πα−
ρόντος. Όπου για την αναγνώριση των πλασµατικών 
αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή ει−
σφοράς, η αναγνώριση γίνεται µε την καταβολή από τον 
ασφαλισµένο για κάθε µήνα αναγνωριζόµενου χρόνου 
ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη, 
στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί 
των συντάξιµων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά το 
µήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει 
διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευ−
ταίου µήνα απασχόλησης αναπροσαρµοσµένων κατά 
την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό 
ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε 
τόσες µηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι µήνες που αναγνω−
ρίζονται. Το ποσό αυτό µπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, 
οπότε παρέχεται έκπτωση 15%.

γ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στους 
εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλά−
δους, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που αναγνω−
ρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά 
του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από 
προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. ∆ιαδικασίες αναγνώρισης 
χρόνων ασφάλισης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί 
µε την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συ−
νεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι την ολοκλήρωσή τους, 
βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

δ. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης σύµφωνα µε το 
άρθρο 18 του παρόντος.

2. α. Υπάλληλοι που εσφαλµένα έχουν υπαχθεί στην 
ασφάλιση του ∆ηµοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι 
παραµένουν στην Υπηρεσία, συνεχίζουν την ασφάλισή 
τους στον Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι την αποχώρησή τους από την 
Υπηρεσία.

β. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφά−
λιση των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων 
και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋπο−
θέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. 
εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την 
οποία υπήχθησαν στην ασφάλισή των εντασσόµενων 
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων. Χρόνος για 
τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές 
στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς 
και κλάδους, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋπο−
θέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης 
στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές 
δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση 
διαγραφής.

3. Κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις δια−
τάξεις του παρόντος νόµου καταργείται.

Άρθρο 16
∆ικαιώµατα αντισυµβαλλοµένου

συµφώνου συµβίωσης

Με τους εγγάµους εξοµοιώνονται πλήρως οι αντισυµ−
βαλλόµενοι στο σύµφωνο συµβίωσης του Ν. 4356/2015 
(Α΄ 181) ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωµα, 
παροχή, υποχρέωση ή περιορισµό, σύµφωνα µε τις δι−
ατάξεις του παρόντος νόµου ή της εν γένει κοινωνικο−
ασφαλιστικής και προνοιακής νοµοθεσίας.

Άρθρο 17
Παράλληλη ασφάλιση

1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής 
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γε−
νικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν 
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεω−
τική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τοµείς 
ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν 
για κάθε αναληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα 
τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές 
καθορίζονται από τον παρόντα νόµο. Στην περίπτωση 
αυτή για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελµατική δρα−
στηριότητα δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής 
ελάχιστης µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του άρ−
θρου 39 παράγραφος 3.

2. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής 
στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε, 
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων 
κάθε εντασσόµενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, όπως ίσχυ−
αν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική 
υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φο−
ρείς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις προ−
βλεπόµενες στο άρθρο 5 παράγραφο 1 του παρόντος 
ασφαλιστικές εισφορές.

3. Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος άρθρου, παλαιοί ασφαλισµένοι, για τους οποίους 
υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή 
περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς 
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να 
καταβάλλουν προαιρετικά, κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης, διπλές εισφορές επί των αποδοχών τους και 
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ώστε να 
συµπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη θεµελί−
ωση δικαιώµατος και δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση 
της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το 
συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζοµένου 
ή την εισφορά των άρθρων 39 ή 40.

4. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της 
σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρ−
µόζεται το άρθρο 8 και η επιπλέον παροχή, για κάθε 
έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπο−
λογίζεται µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% 
για κάθε ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. 
Ο συντάξιµος µισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προ−
κύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της 
επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρ−
µόζονται αναλόγως.

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου, πλην της παρα−
γράφου 4, εφαρµόζονται από την 1.1.2017.

6. Το άρθρο 39 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), καθώς και 
κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα 
του παρόντος καταργούνται.

Άρθρο 18
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ανε−
ξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση δικαι−
ούνται από την 1.1.2017, να συνεχίσουν προαιρετικά την 
ασφάλισή τους: α) εάν έχουν πραγµατοποιήσει στην 
υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη, εκ 
των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος εντός της τε−
λευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας 
και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση µέσα σε προθεσµία 
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τος χορήγησης εφάπαξ παροχής µε το καθεστώς του 
Ν. 103/1975 (Α΄ 167) αποτελεί και ο χρόνος ασφάλισης 
που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχω−
ρούντες ασφαλισµένοι, υπολογίζεται µε βάση τα οριζό−
µενα στην παράγραφο 4 περίπτωση α΄ του παρόντος 
άρθρου, για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει 
διανυθεί από 1.10.1975 έως 31.12.2013 και καταβάλλεται 
κατ` αναλογία από το νοµικό πρόσωπο, στο οποίο ετη−
ρείτο ο λογαριασµός του Ν. 103/1975 (Α΄ 167) και στον 
οποίο ήταν ασφαλισµένος ο υπάλληλος τις 31.12.2005 
ή πριν την ηµεροµηνία αυτή σε περίπτωση µετάταξης/
µεταφοράς και το υπόλοιπο ποσό από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
για το χρονικό διάστηµα ασφάλισης έως 31.12.2013 σε 
οποιοδήποτε ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό πρό−
νοιας που εντάσσεται σε αυτό.

Για το χρονικό διάστηµα µετά από την 1.1.2014 και 
εφεξής η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται και αποδίδεται 
από τον οικείο φορέα µε βάση τα οριζόµενα στην πε−
ρίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος.

Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων 
Κεφαλαίων του οικείου λογαριασµού του Ν. 103/1975 
(Α΄ 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού 
βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που 
υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.∆.∆. στο οποίο ετηρείτο 
ο λογαριασµός και σε καµιά περίπτωση δεν βαρύνει το 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή 
συγχώνευσης του Ν.Π.∆.∆., η επιβάρυνση για την κάλυψη 
του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογι−
σµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλ−
λήλων στο ∆ηµόσιο και σε καµία περίπτωση από το 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων 
κεφαλαίων του οικείου λογαριασµού του Ν. 103/1975 
(Α΄ 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού 
βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που 
υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.∆.∆. στο οποίο ετηρείτο 
ο λογαριασµός και σε καµιά περίπτωση δεν βαρύνει το 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή 
συγχώνευσης του Ν.Π.∆.∆., η επιβάρυνση για την κάλυψη 
του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογι−
σµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλ−
λήλων στο ∆ηµόσιο και σε καµιά περίπτωση από το 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

7. Στους µη δικαιούµενους εφάπαξ παροχής από υπη−
ρεσία, εργασία ή επάγγελµα, για το οποίο ασφαλίστη−
καν σε ταµείο, τοµέα, κλάδο και λογαριασµό πρόνοιας 
για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε 
περίπτωση θανάτου αυτών στα πρόσωπα που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 3β, εφόσον ο θανών είχε συµπλη−
ρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, επιστρέφονται 
οι ατοµικές τους εισφορές, ύστερα από αίτησή τους, 
η οποία υποβάλλεται µετά την επέλευση του ασφαλι−
στικού κινδύνου µαζί µε τη συνταξιοδοτική απόφαση, 
θετική ή απορριπτική, του φορέα κύριας ασφάλισης.

Για επιστροφή ατοµικών εισφορών που καταβλήθηκαν, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για 
χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό 
προκύπτει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγρά−
φους 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2335/1995 (Α΄ 185) και 
την υπουργική απόφαση Φ.80000/οικ.26625/1319/17.11.2006 

(Β΄ 1772). Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστηµά−
των από 1.1.2014 και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου 
ποσού προκύπτει από τη συσσωρεµένη αξία των εισφο−
ρών στην ατοµική µερίδα.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κάθε 
άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη της νοµο−
θεσίας που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόµενα 
στο παρόν άρθρο καταργείται. Η παρ. 3 του άρθρου 
220 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) καταργείται από τότε που 
άρχισε να ισχύει.

9. Ειδικά, η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους 
δικαιούχους των Τοµέων Πρόνοιας του Ταµείου Επικου−
ρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα 
Σώµατα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταµείου Αρωγής 
Λιµενικού Σώµατος (Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταµεία», και τους 
µετόχους των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας 
Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, 
εφεξής «Ειδικοί Λογαριασµοί», καταβάλλεται, σύµφωνα 
µε τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστα−
τικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:

α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 
31.12.2014 υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις οικείες κατα−
στατικές διατάξεις των Ταµείων και των Ειδικών Λο−
γαριασµών.

β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση 
µετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για το µεν 
χρόνο µετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύµφωνα 
µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταµείων και 
των Ειδικών Λογαριασµών, για το δε χρόνο µετοχικής 
σχέσης από 1.1.2015 και εφεξής, σύµφωνα µε την τεχνι−
κή βάση διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων 
εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το 
µαθηµατικό τύπο της παρ. 4γ του παρόντος.

10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προ−
τεραιότητα σε όλους τους δικαιούχους που είναι άτοµα 
µε αναπηρία, µε χρόνιες παθήσεις και στους γονείς 
και νόµιµους κηδεµόνες που προστατεύουν άτοµα µε 
αναπηρία ή σε όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τις 
διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε µε βάση τις διατάξεις 
που παραπέµπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή 
µε βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα 
του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 1 των 
άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε µε βάση 
τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν 
κάθε φορά, καθώς και για όσους λαµβάνουν επίδοµα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει 
για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνώ−
µη του ∆.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο 
θέµα που προκύπτει κατά την εφαρµογή του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο 36
Παράλληλη ασφάλιση

1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής 
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γε−
νικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν 
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεω−
τική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, 
κλάδους και λογαριασµούς ασφάλισης που εντάσσονται 
στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγ−
γελµατική δραστηριότητα τις προβλεπόµενες ασφα−
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λιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον 
παρόντα νόµο. Στην περίπτωση αυτή για τις πλέον της 
πρώτης αναληφθείσες επαγγελµατικές δραστηριότητες 
δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης 
µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς.

2. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής 
στην κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν εξαρτηµένη 
εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δρα−
στηριότητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα υπάγονται 
βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως 
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 
στην ασφάλιση ενός φορέα, τοµέα, κλάδου και λογα−
ριασµού ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., κα−
ταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.: α) µηνιαία ασφαλιστική 
εισφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38, για 
το εισόδηµα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση πα−
ροχής υπηρεσιών και β) ασφαλιστική εισφορά, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 39, για το εισόδηµα, εφόσον 
υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος, για το 
οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιµολόγια 
ή αποδείξεις επαγγελµατικής δαπάνης. Στην περίπτωση 
αυτή δεν εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39.

3. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής 
στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε, 
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων 
κάθε φορέα, τοµέα, κλάδου ή λογαριασµού από τους 
εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α., όπως ίσχυαν έως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική υπαγωγή 
σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λο−
γαριασµούς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις 
προβλεπόµενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.

4. Όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3, παλαιοί ασφαλι−
σµένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλο−
νταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εισφορές σε 
δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογα−
ριασµούς εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά, 
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τις προβλεπόµενες 
εισφορές επί των αποδοχών τους και µετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου, ώστε να συµπληρώσουν το 
χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίωση δικαιώµατος και 
δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση της ασφάλισης. Στην 
περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό 
εισφοράς εργοδότη και εργαζοµένου ή την εισφορά 
των άρθρων 39 ή 40.

5. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της 
σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρ−
µόζεται το άρθρο 28 και η επιπλέον παροχή, για κάθε 
έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπο−
λογίζεται µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% 
για καθεµία ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφο−
ράς. Ο συντάξιµος µισθός σε αυτή την περίπτωση θα 
προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού 
της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 33 
εφαρµόζονται αναλόγως.

6. Οι διατάξεις του παρόντος, πλην της παρ. 5, έχουν 
εφαρµογή από 1.1.2017.

7. Καταργείται το άρθρο 39 του Ν. 2084/1992, καθώς 
και κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα 
θέµατα του παρόντος.

8. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονο−
µική περίθαλψη αφενός σε εντασσόµενο στον Ε.Φ.Κ.Α. 
φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό και αφετέρου σε 
µη εντασσόµενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τοµέα, κλάδο ή 

λογαριασµό ο ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα να 
επιλέξει κατόπιν αίτησής του, την ασφάλισή του για 
υγειονοµική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. κα−
ταβάλλοντας την προβλεπόµενη εισφορά του φορέα 
που επιλέγει.

Άρθρο 37
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

1. Το άρθρο 18 εφαρµόζεται αναλόγως και στους 
ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα, µε την επιφύλαξη 
των ακόλουθων παραγράφων.

2.α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισµένων 
του ιδιωτικού τοµέα καταβάλλεται µηνιαία εισφορά κατ’ 
αναλογία των προβλεπόµενων στα άρθρα 38, 39, 40.

β. Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισµένος µισθωτός 
καταβάλλει µηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης 
και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστι−
κής εισφοράς εργαζόµενου − εργοδότη στο ύψος που 
έχει διαµορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής 
στην προαιρετική ασφάλιση. Το ως άνω ποσοστό υπο−
λογίζεται επί του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών 
επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές 
κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από τη διακοπή 
της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρµοσµένων 
µε την ετήσια µεταβολή µισθών όπως αυτή υπολογί−
ζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για παροχές 
ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές 
σε χρήµα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προ−
αιρετικά ασφαλισµένος µισθωτός καταβάλλει µηνιαίως 
εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισµένου 
και εργοδότη στο ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί 
υπολογιζόµενης αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως 
προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.

γ. Προκειµένου περί αυτοαπασχολούµενων, το πο−
σοστό εισφοράς µε το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά 
ασφαλισµένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 39, για τους ασφαλισµένους που έχουν συµπλη−
ρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης. Η εισφορά προαιρετικής 
ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του µέσου όρου του 
µηνιαίου εισοδήµατος επί του οποίου καταβλήθηκαν 
ασφαλιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάµηνο 
πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης 
αναπροσαρµοσµένου µε την ετήσια µεταβολή µισθών 
όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή. Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και για παροχές σε χρήµα από τον Κλάδο Παροχών 
του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισµένος καταβάλλει 
µηνιαίως εξ’ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο 
ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενη 
αντιστοίχως επί του εισοδήµατος όπως προβλέπεται 
για την κύρια σύνταξη.

δ. Προκειµένου περί ασφαλισµένων του Ο.Γ.Α., το πο−
σοστό εισφοράς µε το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά 
ασφαλισµένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 40, όπως αυτό διαµορφώνεται από 1.1.2022 και 
εφεξής. Η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογί−
ζεται βάσει του µέσου όρου του µηνιαίου εισοδήµατος 
επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, 
το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την διακοπή της 
υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρµοσµένου µε το 
µεικτό περιθώριο κέρδους. Για παροχές ασθένειας σε 
είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήµα από 
τον Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισµένος καταβάλλει 
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