ǹșȒȞĮ 2/2/2017
ǹ.Ȇ. : 19

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǼȇīǹȈǿǹȈ,
ȀȅǿȃȍȃǿȀǾȈǹȈĭǹȁǿȈǾȈ
Ȁǹǿ ȀȅǿȃȍȃǿȀǾȈ ǹȁȁǾȁǼīīȊǾȈ

ǼīȀȊȀȁǿȅȈ ǹȇ. : 4

ǼȞȚĮȓȠȢ
ĭȠȡȑĮȢ
ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ǹıĳȐȜȚıȘȢ

ȀǼȃȉȇǿȀǾ ȊȆǾȇǼȈǿǹ
īǼȃ. ǻ/ȃȈǾ ǼǿȈĭȅȇȍȃ & ǼȁǼīȋȍȃ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǼǿȈĭȅȇȍȃ ȂǿȈĬȍȉȍȃ

ȉĮȤ. ǻȚİȪșȣȞıȘ : ȈĮĲȦȕȡȚȐȞįȠȣ 18
104 32 ǹĬǾȃǹ
ǹȡȚș. ĲȘȜİĳȫȞȠȣ : 1555
E – mail
: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ȆȇȅȈ:
ǵȜİȢ ĲȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣ ǼĭȀǹ
ȀȅǿȃȅȆȅǿǾȈǾ:
ȍȢ Ƞ ıȣȞ/ȞȠȢ ʌȓȞĮțĮȢ įȚĮȞȠȝȒȢ

ĬǼȂǹ : «ǹıĳȐȜȚıȘ ıĲȠȞ ǼȞȚĮȓȠ ĭȠȡȑĮ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ
(Ǽ.ĭ.Ȁ.ǹ.) - țĮĲ’ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȟ. 4387/2016 ȂİȜȫȞ ǼĲĮȚȡȚȫȞ Ȓ ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ țĮȚ ȂİȜȫȞ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
ǹȞȦȞȪȝȦȞ ǼĲĮȚȡȚȫȞ Ȓ ǹȖȡȠĲȚțȫȞ ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ, ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȝȠȚȕȑȢ ʌȠȣ
ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ, İȓĲİ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, İȓĲİ ȝİ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ ȝȑȜȠȣȢ ǻ.Ȉ.»
ȈĮȢ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 38, 41, 51, 53 țĮȚ 97 ĲȠȣ
Ȟ.4387/2016 (ĭ.Ǽ.Ȁ.85/Ĳ.ǹǯ/12-5-2016) «ǼȞȚĮȓȠ ȈȪıĲȘȝĮ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ǹıĳȐȜİȚĮȢ – ȂİĲĮȡȡȪșȝȚıȘ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ – ıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ –
ȇȣșȝȓıİȚȢ ĳȠȡȠȜȠȖȓĮȢ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȣȤİȡȫȞ ʌĮȚȖȞȓȦȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ», ȩʌȦȢ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ıĮȢ ʌĮȡȑȤȠȣȝİ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣȢ:

1. ȈȊȈȉǹȈǾ Ǽ.ĭ.Ȁ.ǹ. – ǼȃǹȇȄǾ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ - ǼȃȉǹȄǾ
ȀǹȉǾīȅȇǿȍȃ ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȍȃ Ȉȉȅȃ Ǽ.ĭ.Ȁ.ǹ.
( ǱȡșȡĮ 51 țĮȚ 53 Ȟ.4387/2016)
ǵʌȦȢ İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȩ, ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 51 ĲȠȣ
Ȟ.4387/2016 ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ıȪıĲĮıȘ ĲȠȣ ǼȞȚĮȓȠȣ ĭȠȡȑĮ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ǹıĳȐȜȚıȘȢ (Ǽ.ĭ.Ȁ.ǹ.) ȦȢ ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĲİȜİȓ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȠȣ
1

ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ, ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ țĮȚ
ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ, ȝİ ȑȞĮȡȟȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ĲȘȞ 1/1/2017 .

ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ

Ȃİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 53 ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ȞȩȝȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ
ȩĲȚ Ƞ Ǽ.ĭ.Ȁ.ǹ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ (1) țȜȐįȠ țȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ
ʌĮȡȠȤȫȞ, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ĮȣĲȠįȓțĮȚĮ, ĭȠȡİȓȢ, ȀȜȐįȠȚ, ȉȠȝİȓȢ țĮȚ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȓ.
Ȃİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ.3, ıĲȠȚȤ. Ȗ, į țĮȚ İ, ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 38, ĲȠȣ
Ȟ.4387/2016, ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ :
«3. ȀĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ İȚıĳȠȡȐ ȖȚĮ ĲȠȞ țȜȐįȠ ıȪȞĲĮȟȘȢ
ʌȠıȠıĲȠȪ 20% İʌȚȝİȡȚȗȩȝİȞȘ țĮĲȐ ʌȠıȠıĲȩ 6,67% ȖȚĮ ĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ țĮȚ
13,33% ȖȚĮ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ, ȚįȓȦȢ, țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ,
įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞȘȢ ıİ ȚıȤȪ ĲȠȣ ĲİțȝȘȡȓȠȣ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ʌĮȡ.1 ĲȠȣ
Į.Ȟ.1846/51:
………
Ȗ. ȅ įȚİȣșȣȞĲȒȢ, ȖİȞȚțȩȢ įȚİȣșȣȞĲȒȢ, İȞĲİĲĮȜȝȑȞȠȚ, įȚİȣșȪȞȠȞĲİȢ Ȓ
ıȣȝʌȡȐĲĲȠȞĲİȢ ıȪȝȕȠȣȜȠȚ, įȚȠȚțȘĲȑȢ İĲĮȚȡȚȫȞ Ȓ ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ İĳȩıȠȞ
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ıȤȑıȘ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȚȢ İȚıʌȡĮĲĲȩȝİȞİȢ ĮȝȠȚȕȑȢ, ĲȦȞ
ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȠıȠıĲȫȞ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȠıȠȪ ĲȦȞ ĮȝȠȚȕȫȞ.
į. ȉĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ įȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ȝȑȜȘ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ǹ.Ǽ.
țĮȚ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĮȝȠȚȕȒ, ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȠıȠıĲȫȞ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȦȞ İʌȓ ĲȘȢ
ĮȝȠȚȕȒȢ țĮĲ’ ĮʌȠțȠʌȒ.
İ. ȉĮ ȝȑȜȘ ǻ.Ȉ. ĮȖȡȠĲȚțȫȞ ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ İĳȩıȠȞ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĮȝȠȚȕȒ,
ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȠıȠıĲȫȞ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ĮȝȠȚȕȒȢ.
……….
ȊʌȩȤȡİȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ İȡȖȠįȠĲȚțȒȢ İȚıĳȠȡȐȢ İȓȞĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ʌȡȩıȦʌȠ, ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ, ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȠȚ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȚ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠįȚțȐ ȑȞĮȞĲȚ ʌĮȡȠȤȒȢ. ȀĮĲȐ
ĲĮ ȜȠȚʌȐ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȣĲȑȢ ȠȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ʌİȡȓ İȚıĳȠȡȫȞ ĲȠȣ ǿȀǹ-ǼȉǹȂ».
ȈȣȞİʌȫȢ, Įʌȩ 1/1/2017 ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ
ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ ȦȢ įȚİȣșȣȞĲȑȢ, ȖİȞȚțȠȓ įȚİȣșȣȞĲȑȢ, İȞĲİĲĮȜȝȑȞȠȚ,
įȚİȣșȪȞȠȞĲİȢ Ȓ ıȣȝʌȡȐĲĲȠȞĲİȢ ıȪȝȕȠȣȜȠȚ, įȚȠȚțȘĲȑȢ İĲĮȚȡȚȫȞ Ȓ
ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ Ȓ ĲȠȣ ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ ȝİ ıȤȑıȘ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, İȞȫ,
İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ȦȢ ȞȑĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ – İȚıĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȞ ǼĭȀǹ
ĲĮ ȝȑȜȘ ǻ.Ȉ. ǹȞȦȞȪȝȦȞ ǼĲĮȚȡȚȫȞ țĮȚ ǹȖȡȠĲȚțȫȞ ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ
ĮȝȠȚȕȑȢ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȝİ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȝȑȜȠȣȢ ǻ.Ȉ., ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ
ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ıȪȞĮȥȘ ıȤȑıȘȢ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
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ȅȚ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȞȑĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȣʌĮȖȩȝİȞȦȞ
ʌȡȠıȫʌȦȞ (ĮȝȠȚȕȑȢ ȂİȜȫȞ ǻ.Ȉ.) ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȜȐįȠȣȢ țȪȡȚĮȢ
ıȪȞĲĮȟȘȢ, ĮıșȑȞİȚĮȢ ıİ İȓįȠȢ țĮȚ ȤȡȒȝĮ țĮȚ İʌȚțȠȣȡȚțȒ țȐȜȣȥȘ, ȩȤȚ ȩȝȦȢ ȖȚĮ
ĲȠȣȢ ȠȚ ıȣȞİȚıʌȡĮĲĲȩȝİȞȠȣȢ țȜȐįȠȣȢ ĲȠȣ ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ. – ȅ.Ǽ.Ȁ. – ȅ.Ǽ.Ǽ. ʌȠȣ
ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȅȚ įİ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ
İȚıĳȠȡȑȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ȩʌȠȚĮȢ ȝȠȡĳȒȢ ĮȝȠȚȕȒȢ
ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȜȩȖȦ ȚįȚȩĲȘĲȠȢ.
ȀǹȉǾīȅȇǿǼȈ ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȍȃ

ǹ.

ȆǹȇǼȋȅȃȉǼȈ
ǼȄǹȇȉǾȂǼȃǾ
ǼȇīǹȈǿǹ


Ǻ.

ǹȂȅǿǺǼȈ
ȂǼȁȍȃ ǻ.Ȉ.

ǻȚİȣșȣȞĲȑȢ, ȖİȞȚțȠȓ įȚİȣșȣȞĲȑȢ, İȞĲİĲĮȜȝȑȞȠȚ,
įȚİȣșȪȞȠȞĲİȢ Ȓ ıȣȝʌȡȐĲĲȠȞĲİȢ ıȪȝȕȠȣȜȠȚ,
įȚȠȚțȘĲȑȢ İĲĮȚȡȚȫȞ Ȓ ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
ʌĮȡȑȤȠȣȞ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ.

ȂȑȜȘ ǻ.Ȉ. ǹȞȦȞȪȝȦȞ ǼĲĮȚȡȚȫȞ, İĳȩıȠȞ
ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĮȝȠȚȕȒ.
ȂȑȜȘ ǻ.Ȉ. ǹȖȡȠĲȚțȫȞ ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ, İĳȩıȠȞ
ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĮȝȠȚȕȒ.

2. ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǼȈ ǼǿȈĭȅȇǼȈ ȀȁǹǻȅȊ ȀȊȇǿǹȈ ȈȊȃȉǹȄǾȈ

Ȃİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 38 ĲȠȣ Ȟ.4387/16 ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ
ȝȘȞȚĮȓĮȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȚıĳȠȡȐȢ țȜȐįȠȣ țȪȡȚĮȢ ıȪȞĲĮȟȘȢ İȡȖȠįȩĲȘ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ȣʌĮȖȩȝİȞȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ,
įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ Įʌȩ 1/1/2017 ıİ ʌȠıȠıĲȩ 20% ıȣȞȠȜȚțȐ, ĮȞĮȜȣȩȝİȞȠ ıİ
13,33% İȚıĳȠȡȐ İȡȖȠįȩĲȘ țĮȚ 6,67% İȚıĳȠȡȐ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȣ ,
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ.

ǼǿȈĭȅȇǹ
ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȊ

ǼǿȈĭȅȇǹ
ǼȇīȅǻȅȉǾ

6,67% Įʌȩ 1/1/2017 13,33% Įʌȩ 1/1/2017
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ȈȊȃȅȁȅ

20,00% Įʌȩ 1/1/2017

3. ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǼȈ ǼǿȈĭȅȇǼȈ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǾȈ
ȆǼȇǿĬǹȁȌǾȈ

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 41 ĲȠȣ Ȟ.
4387/2016, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 1 ĲȠȣ Ȟ.4425/2016
(185/ǹǯ/30-9-16) ȠȡȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ :
«1. ǹʌȩ 1/1/2017 Ș ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ İȚıĳȠȡȐ ȣʌȑȡ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ
ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ ĲȦȞ ȝȚıșȦĲȫȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
ǼȅȆȊȊ , ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ țȜȐįȠȣ ıȪȞĲĮȟȘȢ
ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȞȩȝȠȣ, ȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ
ʌȠıȠıĲȩ 7,10%, İʌȓ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ĮʌȠįȠȤȫȞ țĮȚ țĮĲĮȞȑȝİĲĮȚ țĮĲȐ
ʌȠıȠıĲȩ 6,45% ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȑȢ ıİ İȓįȠȢ, İț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ 2,15% ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ
ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠ țĮȚ 4,30% ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ țĮȚ ʌȠıȠıĲȩ 0,65% ȖȚĮ
ʌĮȡȠȤȑȢ ıİ ȤȡȒȝĮ, İț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ 0,40% ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠ țĮȚ 0,25%
ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.».
ȀĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ, ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ, șĮ
įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ, Įʌȩ 1/1/2017 țĮȚ İĳİȟȒȢ, țȡĮĲȒıİȚȢ ȣʌȑȡ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ
ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ, İʌȓ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ĮʌȠįȠȤȫȞ ĲȠȣȢ, ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȚȢ
țȠȚȞȦȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ȑțĲĮțĲİȢ ʌĮȡȠȤȑȢ ȜȩȖȦ ȖȐȝȠȣ, ȖİȞȞȒıİȦȢ ĲȑțȞȦȞ ,
șĮȞȐĲȠȣ țĮȚ ȕĮȡȚȐȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ʌȠıȠıĲȐ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ :
ȆȅȈȅȈȉǹ ǹȈĭǹȁǿȈǾȈ īǿǹ ǹȈĬǼȃǼǿǹ

Ȁȁǹǻȅǿ ǹȈĭǹȁǿȈǾȈ

ȆȅȈȅȈȉǹ
ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȈ

ǼȇīȅǻȅȉǾȈ

ȈȊȃȅȁȅ

ȆǹȇȅȋǼȈ ǹȈĬǼȃǼǿǹȈ ȈǼ ǼǿǻȅȈ

2,15%

4,30%

6,45%

ȆǹȇȅȋǼȈ ǹȈĬǼȃǼǿǹȈ ȈǼ
ȋȇǾȂǹ

0,40%

0,25%

0,65%

ȈȊȃȅȁȅ

2,55%

4,55%

7,10%

4

4. ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǼȈ ǼǿȈĭȅȇǼȈ ǼȆǿȀȅȊȇǿȀȅȊ ȀȁǹǻȅȊ
Ȃİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ.1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 97 «ǼȚıĳȠȡȑȢ İʌȚțȠȣȡȚțȒȢ
ĮıĳȐȜȚıȘȢ» ĲȠȣ Ȟ.4387/2016 ȠȡȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ :
«1. ǹʌȩ 1/6/2016 țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȚȢ 31/5/2019, ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ȝȘȞȚĮȓĮȢ
İȚıĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚțȠȣȡȚțȒ ĮıĳȐȜȚıȘ ıĲȠ Ǽ.ȉ.Ǽ.ǹ., ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȝȚıșȦĲȫȞ,
ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ ʌȡȚȞ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ 1/1/1993, ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıİ ʌȠıȠıĲȩ 3,5%
ȖȚĮ ĲȠȞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠ țĮȚ 3,5% ȖȚĮ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ İʌȓ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ
ĮʌȠįȠȤȫȞ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ, ȩʌȦȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 38. ǹʌȩ
1/6/2019 țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 31/5/2022, ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ȝȘȞȚĮȓĮȢ İȚıĳȠȡȐȢ ıĲȠ
Ǽ.ȉ.Ǽ.ǹ. ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȝȚıșȦĲȫȞ, ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ ʌȡȚȞ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ 1/1/1993,
ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıİ ʌȠıȠıĲȩ 3,25% ȖȚĮ ĲȠȞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠ țĮȚ 3,25% ȖȚĮ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ İʌȓ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ
ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ, ȩʌȦȢ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 38.ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȟĮİĲȓĮȢ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ
ȝȘȞȚĮȓĮȢ İȚıĳȠȡȐȢ İʌĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ ȪȥȠȢ ʌȠȣ ȓıȤȣİ țĮĲȐ ĲȚȢ 31/12/2015».
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ İįĮĳȓȠȣ ĲȘȢ ʌĮȡ.3 ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 38 ĲȠȣ Ȟ.4387/2016 ȠȡȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ :
«………ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȣĲȑȢ ȠȚ
ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ İȚıĳȠȡȫȞ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.».
ȈȣȞİʌȫȢ, Įʌȩ 1/1/2017 İȚıĳȠȡȑȢ ȣʌȑȡ İʌȚțȠȣȡȚțȒȢ țȐȜȣȥȘȢ șĮ
ʌĮȡĮțȡĮĲȘșȠȪȞ ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ıȤȑıȘ
İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ (įȚİȣșȣȞĲȑȢ, ȖİȞȚțȠȓ įȚİȣșȣȞĲȑȢ, İȞĲİĲĮȜȝȑȞȠȚ,
įȚİȣșȪȞȠȞĲİȢ Ȓ ıȣȝʌȡȐĲĲȠȞĲİȢ ıȪȝȕȠȣȜȠȚ, įȚȠȚțȘĲȑȢ İĲĮȚȡȚȫȞ Ȓ
ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ) ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ įȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ȝȑȜȘ
ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ǹ.Ǽ. Ȓ ǹȖȡȠĲȚțȫȞ ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ İʌȓ ĲȦȞ țĮĲ’
ĮʌȠțȠʌȒ ĮȝȠȚȕȫȞ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ.
ǼǿȈĭȅȇǹ
ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȊ

3,5 % ǹʌȩ 1/1/2017
ȂȑȤȡȚ 31/5/2019

ǼǿȈĭȅȇǹ
ǼȇīȅǻȅȉǾ
3,5 % ǹʌȩ 1/1/2017
ȂȑȤȡȚ 31/5/2019

5

ȈȊȃȅȁȅ
7% ǹʌȩ 1/1/2017
ȂȑȤȡȚ 31/5/2019

3,25 % ǹʌȩ 1/6/2019
ȂȑȤȡȚ 31/5/2022

3,25 % ǹʌȩ 1/6/2019
ȂȑȤȡȚ 31/5/2022

6,5% ǹʌȩ 1/6/2019
ȂȑȤȡȚ 31/5/2022

5. ȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ ǼǿȈĭȅȇȍȃ ȊȆǼȇ ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ., ȅ.Ǽ.Ȁ. & ȅ.Ǽ.Ǽ.

ȍȢ ȖȞȦıĲȩȞ, ȠȚ ʌĮȡȑȤȠȞĲİȢ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȘȞ ĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ıȣȞİȚıʌȡĮĲĲȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ.Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. țȜȐįȦȞ ǹȃǼȇīǿǹȈ (ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ. – ȁ.ǹ.Ǽ.Ȁ. ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ. – ȁ.ȆǼ.ǹǼ)
ȅ.Ǽ.Ȁ. (ǼȇīǹȉǿȀǾ ȀǹȉȅǿȀǿǹ) & ȅ.Ǽ.Ǽ. (ǼȇīǹȉǿȀǾ ǼȈȉǿǹ).
ȈȣȞİʌȫȢ, Įʌȩ 1/1/2017 ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ,
ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ, İȞȫ ȖȚĮ ĲȚȢ ȞȑİȢ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȣʌĮȖȩȝİȞȦȞ ıĲȠȞ Ǽ.ĭ.Ȁ.ǹ. ʌȡȠıȫʌȦȞ įİȞ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ
İȚıĳȠȡȑȢ ȣʌȑȡ ıȣȞİȚıʌȡĮĲĲȩȝİȞȦȞ țȜȐįȦȞ İʌİȚįȒ ȠȚ ȣʌȩ țȡȓıȘ ĮȝȠȚȕȑȢ įİȞ
ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ıȪȞĮȥȘ ıȤȑıȘȢ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȉĮ ʌȠıȠıĲȐ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȦȞ ıȣȞİȚıʌȡĮĲĲȩȝİȞȦȞ țȜȐįȦȞ ȑȤȠȣȞ
įȚĮȝȠȡĳȦșİȓ țĮȚ ȚıȤȪȠȣȞ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ :
ȈȊȃǼǿȈȆȇǹȉȉȅȂǼȃȅǿ Ȁȁǹǻȅǿ
Ȁȁǹǻȅǿ
ǹȈĭǹȁǿȈǾȈ

ȆȅȈȅȈȉǹ
ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȈ

ǼȇīȅǻȅȉȅȉǾȈ

ȈȊȃȅȁȅ

1,83%

3,17%

5%

0,10%

0,36%

0,46%

ȁ.Ȇ.Ǽ.ǹ.Ǽ.

0%

0,15%

0,15%

ȈȊȃȅȁȅ

1,93%

3,68%

5,61%

1%

0%

1%

0,35%

0%

0,35%

3,28%

3,68%

ǹȃǼȇīǿǹ ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ
ȁ.ǹ.Ǽ.Ȁ. ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ.

ȅ.Ǽ.Ȁ. (ǼȇīǹȉǿȀǾ
ȀǹȉȅǿȀǿǹ)
ȅ.Ǽ.Ǽ (ǼȇīǹȉǿȀǾ
ǼȈȉǿǹ)

ȈȊȃȅȁȅ

6

6,96%

6. ǺǹȈǾ ȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȊ ȉȍȃ ǼǿȈĭȅȇȍȃ – ǹȃȍȉǹȉȅ &
ȀǹȉȍȉǼȇȅ ȅȇǿȅ ǹȈĭǹȁǿȈȉǼȍȃ ǹȆȅǻȅȋȍȃ

6.1. ǺǹȈǾ ȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȊ
ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 1, 2 Į țĮȚ ȕ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 38 ĲȠȣ Ȟ.
4387/2016, ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ ȕȐıȘ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȚıĳȠȡȫȞ țĮȚ ĲȠ
ĮȞȫĲĮĲȠ ȩȡȚȠ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȦȞ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ ĲȦȞ ȝȚıșȦĲȫȞ ĲȦȞ ĳȠȡȑȦȞ ȀȪȡȚĮȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ ʌȠȣ
Įʌȩ 1/1/2017 İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ Ǽ.ĭ.Ȁ.ǹ., (ıȤİĲ. Ș ȝİ ĮȡȚșȝ. 34/2016
İȖțȪțȜȚȠȢ Ĳ. ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.) ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ
İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȍȢ ȕȐıȘ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȚıĳȠȡȫȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ĮʌȠįȠȤȑȢ ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȚȢ țȠȚȞȦȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ȑțĲĮțĲİȢ ʌĮȡȠȤȑȢ ȜȩȖȦ
ȖȐȝȠȣ, ȖİȞȞȒıİȦȢ ĲȑțȞȦȞ , șĮȞȐĲȠȣ țĮȚ ȕĮȡȚȐȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.
6.2. ǹȃȍȉǹȉȅ ȅȇǿȅ ǹȈĭǹȁǿȈȉǼȍȃ ǹȆȅǻȅȋȍȃ
ȉȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ȩȡȚȠ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ
ȝȘȞȚĮȓĮȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȚıĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ,
ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȠ įİțĮʌȜȐıȚȠ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠȞ İțȐıĲȠĲİ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ țĮĲȫĲĮĲȠ ȕĮıȚțȩ ȝȚıșȩ ȐȖĮȝȠȣ ȝȚıșȦĲȠȪ, țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, ıĲȠ
įİțĮʌȜȐıȚȠ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ȕĮıȚțȩ ȝȚıșȩ ȐȖĮȝȠȣ ȝȚıșȦĲȠȪ
ȐȞȦ ĲȦȞ 25 İĲȫȞ. Ȃİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 3 ĲȘȢ ȣʌ. ǿǹ.11 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
ʌȡȫĲȠȣ ĲȠȣ Ȟ. 4093/2012 (ĭ.Ǽ.Ȁ. ǹǯ 222) ȠȡȓıĲȘțİ ȩĲȚ, Ƞ țĮĲȫĲĮĲȠȢ
ȕĮıȚțȩȢ ȝȚıșȩȢ ȐȖĮȝȠȣ ȝȚıșȦĲȠȪ ȐȞȦ ĲȦȞ 25 İĲȫȞ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ
586,08 İȣȡȫ.
ȈȣȞİʌȫȢ, ĲȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ȩȡȚȠ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ ȝȘȞȚĮȓĮȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȚıĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 5.860,80 İȣȡȫ țĮȚ ȚıȤȪİȚ Įʌȩ 1-12017.
ȉȠ İȞ ȜȩȖȦ ĮȞȫĲĮĲȠ ȩȡȚȠ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ țĮȚ İʌȓ ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ ȝȚıșȦĲȒȢ
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ Ȓ ȑȝȝȚıșȘȢ İȞĲȠȜȒȢ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ȩȝȦȢ ȝȩȞȠ ıĲȘȞ İȚıĳȠȡȐ
ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȣ.
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6.3.. Ȁǹȉȍȉǹȉȅ ȅȇǿȅ ǹȈĭǹȁǿȈȉǼȍȃ ǹȆȅǻȅȋȍȃ
Ȃİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1, ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 27 ĲȠȣ Ȟ. 4445/2016
(ĭ.Ǽ.Ȁ.236/ǹǯ/19-12-2016) ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ.2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 38 ĲȠȣ
Ȟ.4387/2016 ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ȗǯ ȦȢ İȟȒȢ:
«Ȗ. Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ȝȘȞȚĮȓĮ ȕȐıȘ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ
ĲȠ İțȐıĲȠĲİ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ İȚıĳȠȡȐȢ ȝȚıșȦĲȫȞ ȝİ ʌȜȒȡȘ
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ ĲȠȣȢ, țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ țĮĲȫĲĮĲȠ ȕĮıȚțȩ ȝȚıșȩ ȐȖĮȝȠȣ ȝȚıșȦĲȠȪ ȐȞȦ ĲȦȞ 25 İĲȫȞ.».
ȈȣȞİʌȫȢ ĲȠ țĮĲȫĲĮĲȠ ȩȡȚȠ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ İʌȓ ʌȜȒȡȠȣȢ
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ ȝȘȞȚĮȓĮȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȚıĳȠȡȐȢ ĲȦȞ
ȝȚıșȦĲȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ ʌȠȣ Įʌȩ 1/1/2017 İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
Ǽ.ĭ.Ȁ.ǹ. ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 586,08 İȣȡȫ țĮȚ ȚıȤȪİȚ Įʌȩ 1-1-2017.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ Ƞ ȝȚıșȦĲȩȢ İȓȞĮȚ ȑȦȢ 25 İĲȫȞ Ș İȜȐȤȚıĲȘ
ȝȘȞȚĮȓĮ ȕȐıȘ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ
ʌȠıȠıĲȩ İȚıĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȝȚıșȦĲȫȞ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȣĲȒȢ ȝİ ʌȜȒȡȘ
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡ.3 (ʌİȡ.ȕǯ) ĲȘȢ ȣʌȠʌĮȡ.ǿǹ.11 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĲȠȣ Ȟ.4093/2012
(ǹǯ222) ȒĲȠȚ 510,95 İȣȡȫ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ, İʌȓıȘȢ, ȩĲȚ İĳȩıȠȞ Ș ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ,
ȠȚ İȚıĳȠȡȑȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țĮĲĮȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ
ĮʌȠįȠȤȫȞ, ȑıĲȦ țȚ ĮȞ ĮȣĲȑȢ ȣʌȠȜİȓʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȜȐȤȚıĲȘȢ ȝȘȞȚĮȓĮȢ ȕȐıȘȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ İȚıĳȠȡȫȞ.
ȊʌİȞșȣȝȓȗȠȣȝİ ȩĲȚ Ș ıȣȝĳȦȞȓĮ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ – İȡȖȠįȩĲȘ ȖȚĮ ȝİȡȚțȒ
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ȖȚĮ ȠȡȚıȝȑȞȠ Ȓ ĮȩȡȚıĲȠ ȤȡȩȞȠ, įȘȜĮįȒ ȖȚĮ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ
ȝȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ ıȣȝĳȦȞȓĮ ĮȣĲȒ, İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ țĮȚ İȡȖȠįȩĲȘ, İĳȩıȠȞ
ȝȑıĮ ıİ ȠțĲȫ (8) ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȐȡĲȚıȒ ĲȘȢ įİȞ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȘȞ
ȠȚțİȓĮ ǼʌȚșİȫȡȘıȘ ǼȡȖĮıȓĮȢ, ĲİțȝĮȓȡİĲĮȚ ȩĲȚ țĮȜȪʌĲİȚ ıȤȑıȘ İȡȖĮıȓĮ ȝİ
ʌȜȒȡȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ.
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7. ǹȆǼǿȀȅȃǿȈǾ ȉǾȈ ǹȈĭǹȁǿȈǾȈ

Ǿ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ǻ.Ȉ.
ǹȞȦȞȪȝȦȞ ǼĲĮȚȡȚȫȞ țĮȚ ǹȖȡȠĲȚțȫȞ ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ, ʌȠȣ Įʌȩ 01/01/2017
İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ Ǽ.ĭ.Ȁ.ǹ., șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞĮȜȣĲȚțȑȢ İȖȖȡĮĳȑȢ
ĲȘȢ ǹȞĮȜȣĲȚțȒȢ ȆİȡȚȠįȚțȒȢ ǻȒȜȦıȘȢ (ǹ.Ȇ.ǻ.) ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ
ıĲȠ ȅ.Ȇ.Ȉ. Ĳ. ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ..
ȅȚ ȒįȘ ĮʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȚ İȡȖȠįȩĲİȢ ıĲȠ Ĳ. ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., șĮ
ıȣȝʌİȡȚȜȐȕȠȣȞ ĲȠȣȢ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȣȢ ıĲȘȞ ǹ.Ȇ.ǻ. ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ țĮȚ
ȖȚĮ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ.
ȅȚ İȡȖȠįȩĲİȢ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮıȤȠȜȒıȠȣȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮȚ
įİȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȖȡĮĳİȓ ȦȢ İȡȖȠįȩĲİȢ ĲȠȣ Ĳ. ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠȖȡĮĳȠȪȞ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ ǼȡȖȠįȠĲȫȞ – ǼȚıĳİȡȩȞĲȦȞ ĲȠȣ Ǽ.ĭ.Ȁ.ǹ. (Ĳ.
ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.) ȝİ ĲȘ ıȣȞȒșȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ, ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȊʌȠțĮĲȐıĲȘȝĮ Ĳ.
ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. ĲȘȢ ȑįȡĮȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ ȖȚĮ ȞĮ ĲȠȣ ĮʌȠįȠșİȓ ǹȡȚșȝȩȢ
ȂȘĲȡȫȠȣ ǼȡȖȠįȩĲȘ – ǼȚıĳİȡȩȞĲȦȞ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȦȞ ıĲȚȢ
ĮȞĮȜȣĲȚțȑȢ İȖȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ ǹ.Ȇ.ǻ., ʌȡȠȨʌȩșİıȘ İȓȞĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĲȠȣ ǹȡȚșȝȠȪ
ȂȘĲȡȫȠȣ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ (ǹ.Ȃ.Ȁ.ǹ.) ĲȠȣ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȣ ȝİ
ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ (ǼȆǿĬǼȉȅ – ȅȃȅȂǹ – ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ –
ȅȃȅȂǹ ȂǾȉǼȇǹȈ – ǾȂ/ȃǿǹ īǼȃȃǾȈǾȈ – ǹ.ĭ.Ȃ. țȜʌ.).
ȅȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ǹȆǻ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ īİȞȚțȐ
ǲȖȖȡĮĳĮ ʌȠȣ İțįȓįȠȞĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȑĲȠȢ. īȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ 2017 ȠįȘȖȓİȢ ȑȤȠȣȞ
įȠșİȓ ȝİ ĲȠ ȣʌ. ĮȡȚșȝ. Ǽ40/879/19-12-2016 ī.Ǽ. ĲȘȢ Ĳ. ǻȚİȪșȣȞıȘȢ
ǹıĳȐȜȚıȘȢ – ǼıȩįȦȞ ǿ.Ȁ.ǹ. –Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ..
ǼțĲȩȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ ȞĮ
țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ – İȚıĳİȡȩȞĲȦȞ ĲĮ İȟȒȢ:
ǹǯ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
x īȚĮ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ «ǻȚİȣșȣȞĲȫȞ, ȖİȞȚțȫȞ įȚİȣșȣȞĲȫȞ,
İȞĲİĲĮȜȝȑȞȦȞ, įȚİȣșȣȞȩȞĲȦȞ Ȓ ıȣȝʌȡĮĲĲȩȞĲȦȞ ıȣȝȕȠȪȜȦȞ,
įȚȠȚțȘĲȫȞ İĲĮȚȡȚȫȞ Ȓ ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ
ıȤȑıȘ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ» șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș ıȣȞȒșȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĮȞĮȜȩȖȦȢ ȀȦįȚțȠȪ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ țĮȚ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ȀȦįȚțȠȪ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįȠȣȞ ȀȦįȚțȩ
ȆĮțȑĲȠȣ ȀȐȜȣȥȘȢ (Ȁ.Ȇ.Ȁ.):101 ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ʌȜȒȡȘ
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ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ țȜȐįȦȞ ıȪȞĲĮȟȘȢ, ĮıșȑȞİȚĮȢ,
İʌȚțȠȣȡȚțȩ țĮȚ ĲȦȞ ıȣȞİȚıʌȡĮĲĲȩȝİȞȦȞ țȜȐįȦȞ ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ. –
ȅ.Ǽ.Ȁ. – ȅ.Ǽ.Ǽ..
ȍȢ ȖȞȦıĲȩ, ĲĮ ʌȠıȠıĲȐ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠȞ
Ȁ.Ȇ.Ȁ. :101 ȑȤȠȣȞ įȚĮȝȠȡĳȦșİȓ țĮȚ ȚıȤȪȠȣȞ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ :
Ȁ.Ȇ.Ȁ.
101

x

ǼȇīȅǻȅȉǾ
25,06%

ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȊ
16%

ȈȊȃȅȁȅ
41,06%

Ǻǯ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ ȞȑĮȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ «ȂȑȜȘ ǻ.Ȉ. ǹȞȦȞȪȝȦȞ
ǼĲĮȚȡȚȫȞ țĮȚ ǹȖȡȠĲȚțȫȞ ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ İĳȐʌĮȟ
ĮȝȠȚȕȑȢ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ» șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ :
ȀȦįȚțȩȢ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ (Ȁ.ǹ.ǻ.) «0620» ȝİ ȜİțĲȚțȒ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ «ȂȑȜȘ ǻ.Ȉ. ǹȞȦȞȪȝȦȞ ǼĲĮȚȡȚȫȞ țĮȚ ǹȖȡȠĲȚțȫȞ
ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ İĳȩıȠȞ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĮȝȠȚȕȒ» țĮȚ
ȀȦįȚțȩȢ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ «000401» ȝİ ȜİțĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ «ȂȑȜȘ
ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ǹ.Ǽ. țĮȚ ǹȖȡȠĲȚțȫȞ ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ,
İĳȩıȠȞ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĮȝȠȚȕȒ»
ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ĮʌȠįȓįȠȣȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ țȐȜȣȥȘ ȀȦįȚțȩ
ȆĮțȑĲȠȣ ȀȐȜȣȥȘȢ (Ȁ.Ȇ.Ȁ.) «071» ȝİ ȜİțĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ
«ȂȑȜȘ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ǹ.Ǽ. țĮȚ ǹȖȡȠĲȚțȫȞ
ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȫȞ, İĳȩıȠȞ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĮȝȠȚȕȒ» țĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ʌȠıȠıĲȐ ĮıĳĮȜȓıĲȡȦȞ:
Ȁǹǻ Ȁȍǻ.Ǽǿǻ. Ȁ.Ȇ.Ȁ.
0620 000401
071

Ǽȇīȅǻ.

ǹȈĭ/ȃȅȊ

21,38%

12,72%

ȈȊȃȅȁȅ
34,10%

ȈĲȠ ʌİįȓȠ ȉȪʌȠȢ ǹʌȠįȠȤȫȞ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ ȀȦįȚțȩȢ
ȉȪʌȠȣ ǹʌȠįȠȤȫȞ : 94 – «İĳȐʌĮȟ ĮȝȠȚȕȑȢ», Ƞ ȠʌȠȓȠȢ įİȞ
İʌȚįȑȤİĲĮȚ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ȘȝİȡȫȞ ĮıĳȐȜȚıȘȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȪʌȠ ĮʌȠįȠȤȫȞ șĮ įȘȜȫȞȠȞĲĮȚ
ȠȚ ĮʌȠįȠȤȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȦȢ įȚĮĳȠȡȐ ȝİĲĮȟȪ ĮȞȦĲȐĲȠȣ
ȠȡȓȠȣ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȫȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ
ȣʌĮȜȜȘȜȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ.
ǼȐȞ Ș ĮȝȠȚȕȒ țĮĲ’ ĮʌȠțȠʌȒ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȐʌĮȟ țĮĲ’ ȑĲȠȢ, ĮȣĲȒ
įȚĮȚȡİȓĲĮȚ įȚĮ 12, țĮĲĮȞȑȝİĲĮȚ ıİ ȑțĮıĲȠ ȝȒȞĮ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ țĮȚ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȠȪıİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ (İĳȩıȠȞ
İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȚıĲȑİȢ).
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ǼȐȞ Ș ĮȝȠȚȕȒ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ĲȝȘȝĮĲȚțȐ Ȓ ȣʌȩ ȝȠȡĳȒ
ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȒȢ (ȩʌȠĲİ ĮȣĲȒ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ) șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ
ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȠȪıİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ ıĲȠ țĮĲĮȕĮȜȜȩȝİȞȠ ʌȠıȩ.
ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠȚ ĮȝȠȚȕȑȢ șĮ įȘȜȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ
ĲȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ ǹ.Ȇ.ǻ. ĲȠȣ ȝȒȞĮ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣȢ, İȞȫ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ
ĲİȜȚțȒȢ İțțĮșȐȡȚıȘȢ șĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ
ĲȠȣ ȝȒȞĮ ǻİțİȝȕȡȓȠȣ țĮȚ șĮ İʌĮȞȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İȚıĳȠȡȑȢ ȖȚĮ
ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ.
ȈĲȚȢ İȞ ȜȩȖȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȚȢ ĮȞĮȜȣĲȚțȑȢ İȖȖȡĮĳȑȢ ıĲĮ ʌİįȓĮ 34
«ǹʌȩ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǹʌĮıȤȩȜȘıȘȢ» țĮȚ 35 «ǲȦȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǹʌĮıȤȩȜȘıȘȢ» șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȒ
ʌİȡȓȠįȠȢ (ȝȒȞĮȢ, ĲȡȓȝȘȞȠ, ȑĲȠȢ, ț.Ȝ.ʌ.) ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ ȠȚ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ – İȚıĳȠȡȑȢ.
ȅȚ ĮȞĮȜȠȖȠȪıİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȑȦȢ ĲȘȞ
ĲİȜİȣĲĮȓĮ İȡȖȐıȚȝȘ ȘȝȑȡĮ ĲȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ ȝȒȞĮ ĲȘȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȦȞ
țĮĲ’ ĮʌȠțȠʌȒ ĮȝȠȚȕȫȞ / ȑȞĮȞĲȚ ĮȝȠȚȕȫȞ (ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȫȞ) ȝİ
ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ȆȜȘȡȦȝȒȢ ȉȡİȤȠȣıȫȞ ǼȚıĳȠȡȫȞ
(ȉ.Ȇ.ȉ.Ǽ.) (ıȤİĲ. ī.Ǽ. : Ǽ40/907/2015, Ǽ40/535/2015 &
Ǽ40/433/2016 ĲȘȢ Ĳ. ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ – ǼıȩįȦȞ ǿ.Ȁ.ǹ. –
Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.).
ȈĲȠ ʌİįȓȠ ǾȝȑȡİȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲĮȤȫȡȘıȘ, İȞȫ,
Ƞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȦȞ ȘȝİȡȫȞ ĮıĳȐȜȚıȘȢ șĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȝİĲȐ Įʌȩ
ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȑįȡĮȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
ȍȢ ȘȝȑȡİȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ șĮ ȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ ȘȝȑȡİȢ
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ – ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ ǻ.Ȉ., ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ
ĲĮ ʌȡĮțĲȚțȐ Ȓ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȊʌȠțĮĲȐıĲȘȝĮ.
ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ĮȝȠȚȕȒ Ȓ ȑȞĮȞĲȚ ĮȝȠȚȕȒȢ țĮȚ ȘȝȑȡİȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȝȒȞĮ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ - ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ ǻ.Ȉ..
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȩıȦʌȠ ıȣȞįȑİĲĮȚ țĮȚ
ȝİ ıȤȑıȘ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıĲȠȞ ȓįȚȠ İȡȖȠįȩĲȘ Ș țĮĲĮȤȫȡȘıȘ
ıĲȘȞ ǹ.Ȇ.ǻ. șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ İȖȖȡĮĳȑȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ĮȞȦĲȑȡȦ. ǼȐȞ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĲĮțĲȚțȫȞ ĲȠȣ ĮʌȠįȠȤȫȞ
İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ȩȡȚȠ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ
ĮʌȠįȠȤȫȞ ĲȦȞ 5.860,80 İȣȡȫ, ĲȩĲİ įİȞ șĮ įȘȜȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȝȠȚȕȑȢ
ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȚįȚȩĲȘĲȠȢ ĲȠȣ ȝȑȜȠȣȢ ǻ.Ȉ..
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ǼʌȚıȘȝĮȓȞȠȣȝİ ȩĲȚ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ĲȘȢ ǺǯțĮĲȘȖȠȡȓĮȢ (ǹȝȠȚȕȑȢ
ȂİȜȫȞ ǻ.Ȉ. ȜȩȖȦ ȚįȚȩĲȘĲĮȢ) įİȞ șĮ įȘȜȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ǼȇīǹȃǾ (ȆȡȩıȜȘȥȘ, ȆȓȞĮțĮ
ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ țĲȜ.) ĲȘȢ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ.
ȉȑȜȠȢ,
ʌĮȡĮșȑĲȠȣȝİ :

ıȣȞȘȝȝȑȞĮ

ĲȘȢ

ʌĮȡȠȪıĮȢ,

ȖȚĮ

įȚİȣțȩȜȣȞıȒ

ıĮȢ

- ȆǿȃǹȀǼȈ ȝİ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȚıĳȠȡȫȞ - İʌȚȝİȡȚȗȩȝİȞȦȞ ıİ
ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȣ țĮȚ İȡȖȠįȩĲȘ țĮȚ ĮȞȐ țȜȐįȠ
ĮıĳȐȜȚıȘȢ - ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ, țĮȚ
- ȆǹȇǹǻǼǿīȂǹȉǹ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ıĲȘȞ ǹ.Ȇ.ǻ.
ĲȠȣ Ǽ.ĭ.Ȁ.ǹ. ĲȦȞ ĮȝȠȚȕȫȞ ȜȩȖȦ ȚįȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ǻ.Ȉ. ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȦĲȐĲȠȣ ȠȡȓȠȣ ȝȘȞȚĮȓȦȞ
ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ.
ȈȣȞ/ȞĮ : 14 ĳȪȜȜĮ

ȅ ǻǿȅǿȀǾȉǾȈ ǼĭȀǹ
ǹĬǹȃǹȈǿȅȈ Ȁ. ȂȆǹȀǹȁǼȄǾȈ

ǹȀȇǿǺǼȈ ǹȃȉǿīȇǹĭȅ
Ǿ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃǾ ȉȅȊ ǹȊȉȅȉǼȁȅȊȈ
ȉȂǾȂǹȉȅȈ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀǾȈ ȂǼȇǿȂȃǹȈ

Ȃǹȇǿǹ īǼȍȇīǹȀȅȆȅȊȁȅȊ
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ȆǿȃǹȀǹȈ

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

ǻǿǹȃȅȂǾȈ

īȡ. ț. ǻȚȠȚțȘĲȒ
dioikitis@efka.gov.gr
īȡ. ț. ț. ȊʌȠįȚȠȚțȘĲȫȞ
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr
īȡ. ț.ț. īİȞ. ǻ/ȞĲȫȞ
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ergodoton@efka.gov.gr
gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr
ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ ,ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ
īİȞȚțȒ īȡĮȝȝĮĲİȓĮ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ
ȈĲĮįȓȠȣ 29, 10110 ǹșȒȞĮ
asfmis@ggka.gr
īȡ. ǻȚȠȚțȘĲȒ ǼȉǼǹǼȆ (Ĳ. ǼȉǼǹ)ĭȚȜİȜȜȒȞȦȞ 13-15 ȉ.Ȁ. 105 57
dioikitis@etea.gov.gr
ȈȪȞįİıȝȠȢ ǹȞȦȞȪȝȦȞ ǼĲĮȚȡİȚȫȞ țĮȚ ǼȆǼ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ 16, 10672 ǹșȒȞĮ
mail@sae-epe.gr
Ȉ.Ǽ.Ǻ.
ȄİȞȠĳȫȞĲȠȢ 5, 10557 ǹșȒȞĮ
info@sev.org.gr
ȅȚțȠȞȠȝȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ǼȜȜȐįȠȢ
ȂȘĲȡȠʌȩȜİȦȢ 12-14, 10563 ǹșȒȞĮ
oee@oe-e.gr
ȈȪȞįİıȝȠȢ ǺȚȠȝȘȤȐȞȦȞ ǹĲĲȚțȒȢ țĮȚ ȆİȚȡĮȚȫȢ
ǹțĮįȘȝȓĮȢ 15, 10671 ǹșȒȞĮ
svap@svap.gr
ǼȜȜȘȞȚțȒ ǲȞȦıȘ ȉȡĮʌİȗȫȞ
ǹȝİȡȚțȒȢ 21ǹ, 10672 ǹșȒȞĮ
hba@hba.gr
ǲȞȦıȘ ǼȜȜȒȞȦȞ ǼĳȠʌȜȚıĲȫȞ
ǹțĲȒ ȂȚĮȠȪȜȘ 85 , 18537 ȆİȚȡĮȚȐȢ
ugs@ath.forthnet.gr
ȆĮȞİȜȜȒȞȚĮ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼȝʌȠȡȚțȫȞ ȀȜĮįȚțȫȞ ȅȡȖĮȞȫıİȦȞ
ȁȣțĮȕȘĲĲȠȪ 7, 10672 ǹșȒȞĮ
īİȞȚțȒ ȈȣȞȠȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ǺȚȠĲİȤȞȫȞ ǼȜȜȐįȠȢ
ǹȡȚıĲȠĲȑȜȠȣȢ 46, 10433 ǹșȒȞĮ
gsevee@gsevee.gr
ǼȝʌȠȡȚțȩ țĮȚ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ǹșȘȞȫȞ
ǹțĮįȘȝȓĮȢ 7 , 10671 ǹșȒȞĮ
info@acci.gr
ǼȝʌȠȡȚțȩ țĮȚ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ Ĭİı/ȞȓțȘȢ
ȉıȚȝȚıțȒ 29 , 54624 Ĭİı/ȞȓțȘ
root@ebeth.gr
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ǼȝʌȠȡȚțȩ țĮȚ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ȆİȚȡĮȚȐ
ȁȠȣįȠȕȓțȠȣ 1 ȆȜ. ȅįȘııȠȪ , 18531 ȆİȚȡĮȚȐȢ
evep@pcci.gr
ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ǼȝʌȩȡȦȞ ȃȠȝȠȪ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ǹȡȚıĲȠĲȑȜȠȣȢ 3, 54624 Ĭİı/ȞȓțȘ
info@oeethess.gr
ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼȝʌȠȡȚțȫȞ ȈȣȜȜȩȖȦȞ ȆİȜȠʌȠȞȞȒıȠȣ
ȀĮȞĮțȐȡȘ 46 - 52, 26221 ȆȐĲȡĮ
ǼșȞȚțȒ ȈȣȞȠȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǼȝʌȠȡȓȠȣ
ȂȘĲȡȠʌȩȜİȦȢ 42, 10563 ǹșȒȞĮ
info@esee.gr
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ǹșȘȞȫȞ
ǼȜ. ǺİȞȚȗȑȜȠȣ 44, 10679 ǹșȒȞĮ
eea@eea.gr
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ȆİȚȡĮȚȐ
ǹȖ. ȀȦȞ/ȞȠȣ 3, 18531 ȆİȚȡĮȚȐȢ
eepir@otenet.gr
ȄİȞȠįȠȤİȚĮțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ĲȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ
ȈĲĮįȓȠȣ 24 , 10564 ǹșȒȞĮ
info@grhotels.gr
ī.Ȉ.Ǽ.Ǽ.
28ȘȢ ȅțĲȦȕȡȓȠȣ 69, 10434 ǹșȒȞĮ
info@gsee.gr
ȆĮȞİȜȜȒȞȚĮ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ȁȠȖȚıĲȫȞ
ȀȐȞȚȖȖȠȢ 27 , 10682 ǹșȒȞĮ
pol@otenet.gr
ǲȞȦıȘ ĭȠȡȠĲİȤȞȚțȫȞ ǼȜİȣșȑȡȦȞ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ
ǿȠȣȜȚĮȞȠȪ 42-46, 10434 ǹșȒȞĮ
efeea@otenet.gr
ȆĮȞİȜȜȒȞȚĮ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ĭȠȡȠĲİȤȞȚțȫȞ
ǼȜİȣșȑȡȦȞ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ǼȜȜȐįĮȢ
ǿȠȣȜȚĮȞȠȪ 42-46, 10434 ǹșȒȞĮ
info@pofee.gr
ǹȞȐįȠȤȠȢ ȅ.Ȇ.Ȉ./Ĳ. ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
ȆĮĲȘıȓȦȞ 12, ǹșȒȞĮ
Aram.Balian@intrasoft-intl.com
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ȆǿȃǹȀǹȈ ǹǯ ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ
ǻǿǼȊĬȊȃȉǼȈ, īǼȃǿȀȅǿ ǻǿǼȊĬȊȃȉǼȈ, ǼȃȉǼȃȉǹȁȂǼȃȅǿ, ǻǿǼȊĬȊȃȅȃȉǼȈ ǳ ȈȊȂȆȇǹȉȉȅȃȉǼȈ
ȈȊȂǺȅȊȁȅǿ,
ǻǿȅǿȀǾȉǼȈ Ǽȉǹǿȇǿȍȃ ǳ ȈȊȃǼȉǹǿȇǿȈȂȍȃ ȆǹȇǼȋȅȃȉǼȈ ǼȄǹȇȉǾȂǼȃǾ
ǼȇīǹȈǿǹ.

Ȁȁǹǻȅǿ
ǹȈĭǹȁǿȈǾȈ

ȆȅȈȅȈȉǹ ǹȈĭǹȁǿȈȉȇȍȃ
ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȈ

ǼȇīȅǻȅȉǾȈ

ȀȊȇǿǹ
ȈȊȃȉǹȄǾ

6,67%

13,33%

20,00 %

ǹȈĬǼȃǼǿǹ
ȈǼ ǼǿǻȅȈ
(Ǽ.ȅ.Ȇ.Ȋ.Ȋ.)

2,15%

4,30%

6,45%

0,40 %

0,25 %

0,65 %

ǹȃǼȇīǿǹ ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ

1,83%

3,17%

5%

ȁ.ǹ.Ǽ.Ȁ. ȅ.ǹ.Ǽ.ǻ.

0,10%

0,36%

0,46%

0%

0,15%

0,15%

ȅ.Ǽ.Ȁ.
(ǼȇīǹȉǿȀǾ
ȀǹȉȅǿȀǿǹ)

1%

0%

1%

ȅ.Ǽ.Ǽ.
(ǼȇīǹȉǿȀǾ
ǼȈȉǿǹ)

0,35%

0%

0,35%

Ǽ.ȉ.Ǽ.ǹ.

3,5%

3,5%

7%

ȈȊȃȅȁȅ

16%

25,06%

41,06%

ǹȈĬǼȃǼǿǹ
ȈǼ ȋȇǾȂǹ

ȁ.Ȇ.Ǽ.ǹ.Ǽ.
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ȈȊȃȅȁȅ

ȆǿȃǹȀǹȈ Ǻǯ ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ
ȂǼȁǾ ǻ.Ȉ. ǹȃȍȃȊȂȍȃ ǼȉǹǿȇǼǿȍȃ ǳ ǹīȇȅȉǿȀȍȃ ȈȊȃǼȉǹǿȇǿȈȂȍȃ
īǿǹ ȉǿȈ ǹȂȅǿǺǼȈ ȆȅȊ ȁǹȂǺǹȃȅȊȃ ȁȅīȍ ǿǻǿȅȉǾȉȅȈ

Ȁȁǹǻȅǿ
ǹȈĭǹȁǿȈǾȈ

ȆȅȈȅȈȉǹ ǹȈĭǹȁǿȈȉȇȍȃ
ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȈ

ǼȇīȅǻȅȉǾȈ

ȀȊȇǿǹ
ȈȊȃȉǹȄǾ

6,67%

13,33%

20,00 %

ǹȈĬǼȃǼǿǹ
ȈǼ ǼǿǻȅȈ
(Ǽ.ȅ.Ȇ.Ȋ.Ȋ.)

2,15%

4,30%

6,45%

ǹȈĬǼȃǼǿǹ
ȈǼ ȋȇǾȂǹ

0,40 %

0,25 %

0,65 %

Ǽ.ȉ.Ǽ.ǹ.

3,5%

3,5%

7%

ȈȊȃȅȁȅ

12,72%

21,38%
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ȈȊȃȅȁȅ

34,10%

ȆǹȇǹǻǼǿīȂǹȉǹ :
Ź ȆȇȅȈȍȆȅ ǹȂǼǿǺȅȂǼȃȅ ȁȅīȍ ȆǹȇȅȋǾȈ ǼȄǹȇȉǾȂǼȃǾȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ Ȁǹǿ
ȉǹȊȉȅȋȇȅȃǹ ȁȅīȍ ǿǻǿȅȉǾȉȅȈ ȂǼȁȅȊȈ ȉȅȊ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȅȊ ȈȊȂǺȅȊȁǿȅȊ ȉǾȈ ǿǻǿǹȈ
ǼȉǹǿȇǿǹȈ ǳ ǹīȇȅȉǿȀȅȊ ȈȊȃǼȉǹǿȇǿȈȂȅȊ.

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 1. ȂȑȜȠȢ ǻ.Ȉ. ǹȞȦȞȪȝȠȣ ǼĲĮȚȡȓĮȢ ʌĮȡȑȤİȚ ʌȡȠȢ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ
İĲĮȚȡȓĮȢ İȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ țĮșİıĲȫȢ İȟȐȡĲȘıȘȢ, ȦȢ įȚİȣșȣȞĲȚțȩ ıĲȑȜİȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ĮȝİȓȕİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 3.500 İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ, İȞȫ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȝȠȚȕȑȢ ȝİ ĲȘȞ
ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȝȑȜȠȣȢ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ĲȘȢ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ
1.000 İȣȡȫ ȖȚĮ ĲȠȞ ȝȒȞĮ ǿĮȞȠȣȐȡȚȠ ĲȠȣ 2017. ȈȣȞİʌȫȢ ıĲȘȞ ǹ.Ȇ.ǻ. ȝȘȞȩȢ ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ
2017 șĮ ȣʌȐȡȟİȚ įȚʌȜȒ İȖȖȡĮĳȒ, ȝȚĮ ȦȢ ȝȚıșȦĲȩȢ țĮȚ įİȪĲİȡȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȝȠȚȕȒ ĲȠȣ ȦȢ
ȝȑȜȠȢ ĲȠȣ ǻ.Ȉ..
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 2. ȂȑȜȠȢ ǻ.Ȉ. ǹȞȦȞȪȝȠȣ ǼĲĮȚȡȓĮȢ ʌĮȡȑȤİȚ ʌȡȠȢ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ
İĲĮȚȡȓĮȢ İȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ țĮșİıĲȫȢ İȟȐȡĲȘıȘȢ, ȦȢ įȚİȣșȣȞĲȚțȩ ıĲȑȜİȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ĮȝİȓȕİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 3.500 İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ, İȞȫ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȝȠȚȕȑȢ ȝİ ĲȘȞ
ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȝȑȜȠȣȢ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ĲȘȢ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑıĲȦ ĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȠıȩ
ĲȦȞ 2.800 İȣȡȫ ȖȚĮ ĲȠȞ ȝȒȞĮ ǿĮȞȠȣȐȡȚȠ ĲȠȣ 2017. Ȃİ įİįȠȝȑȞȠ ȩĲȚ Įʌȩ 1/1/2017 ĲȠ
ĮȞȫĲĮĲȠ ȝȘȞȚĮȓȠ ȩȡȚȠ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 5.860,80 İȣȡȫ,
ıĲȘȞ ǹ.Ȇ.ǻ. ȝȘȞȩȢ ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2017 șĮ ȣʌȐȡȟİȚ įȚʌȜȒ İȖȖȡĮĳȒ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
- ȂȓĮ İȖȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĲĮțĲȚțȫȞ ĲȠȣ ĮʌȠįȠȤȫȞ ȣʌĮȜȜȘȜȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ țĮȚ
- ǻİȪĲİȡȘ İȖȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĲȠȞ ȓįȚȠ ȝȒȞĮ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ - ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ ǻȚȠȚțȘĲȚțȩ
ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ ȝİ ĲȚȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȦȢ įȚĮĳȠȡȐ ȝİĲĮȟȪ ĮȞȦĲȐĲȠȣ ȠȡȓȠȣ
ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ĲĮțĲȚțȫȞ (5.860,80€ -3.500€ =2.360,80€).
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 3. ȂȑȜȠȢ ǻ.Ȉ. ǹȞȦȞȪȝȠȣ ǼĲĮȚȡȓĮȢ ʌĮȡȑȤİȚ ʌȡȠȢ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ
İĲĮȚȡȓĮȢ İȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ țĮșİıĲȫȢ İȟȐȡĲȘıȘȢ, ȦȢ įȚİȣșȣȞĲȚțȩ ıĲȑȜİȤȩȢ ĲȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ĮȝİȓȕİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 6.500 İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ, İȞȫ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȝȠȚȕȑȢ ȝİ ĲȘȞ
ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȝȑȜȠȣȢ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ĲȘȢ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ
3.000 İȣȡȫ ȖȚĮ ĲȠȞ ȝȒȞĮ ǿĮȞȠȣȐȡȚȠ ĲȠȣ 2017. Ȃİ įİįȠȝȑȞȠ ȩĲȚ Įʌȩ 1/1/2017 ĲȠ ĮȞȫĲĮĲȠ
ȝȘȞȚĮȓȠ ȩȡȚȠ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 5.860,80 İȣȡȫ, ıĲȘȞ ǹ.Ȇ.ǻ.
ȝȘȞȩȢ ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2017 șĮ ȣʌȐȡȟİȚ ȝȚĮ İȖȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĲĮțĲȚțȫȞ ĲȠȣ
ĮʌȠįȠȤȫȞ ȝİ țĮĲĮȕȠȜȒ İȚıĳȠȡȫȞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȣ țĮȚ İȡȖȠįȩĲȘ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ȝȘȞȚĮȓȠ
ȩȡȚȠ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ ʌȠıȠȪ 5.860,80 İȣȡȫ.
Ź ȆȇȅȈȍȆȅ ǹȂǼǿǺȅȂǼȃȅ ǹȆȅȀȁǼǿȈȉǿȀǹ ȍȈ ȂǼȁȅȈ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȅȊ ȈȊȂǺȅȊȁǿȅȊ
ǼȉǹǿȇǿǹȈ ǳ ǹīȇȅȉǿȀȅȊ ȈȊȃǼȉǹǿȇǿȈȂȅȊ.

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 1. ȂȑȜȠȢ ǻ.Ȉ. ǹȞȦȞȪȝȠȣ ǼĲĮȚȡȓĮȢ Ȓ ǹȖȡȠĲȚțȠȪ ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ ȜĮȝȕȐȞİȚ
ĮȝȠȚȕȒ / ȑȞĮȞĲȚ ĮȝȠȚȕȒȢ, ȝİ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȝȑȜȠȣȢ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, Ș
ȠʌȠȓĮ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 6.000 İȣȡȫ ȖȚĮ ĲȠȞ ȝȒȞĮ ǿĮȞȠȣȐȡȚȠ ĲȠȣ 2017. ȈȣȞİʌȫȢ
ıĲȘȞ ǹ.Ȇ.ǻ. ȝȘȞȩȢ ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2017 șĮ ȣʌȐȡȟİȚ İȖȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȝȠȚȕȒ ĲȠȣ ȦȢ ȝȑȜȠȢ ĲȠȣ
ǻ.Ȉ., ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ʌȠȣ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ, įȘȜĮįȒ ĲȠȣ ĮȞȦĲȐĲȠȣ ȝȘȞȚĮȓȠȣ
ȠȡȓȠȣ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ (5.860,80 İȣȡȫ).
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 2. ȂȑȜȠȢ ǻ.Ȉ. ǹȞȦȞȪȝȠȣ ǼĲĮȚȡȓĮȢ Ȓ ǹȖȡȠĲȚțȠȪ ȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ ȜĮȝȕȐȞİȚ
ĮȝȠȚȕȑȢ / ȑȞĮȞĲȚ ĮȝȠȚȕȫȞ, ȝİ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȝȑȜȠȣȢ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ ĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 20.000 İȣȡȫ țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ 1/1/2017 ȑȦȢ
31/3/2017. ȈĲȘȞ ǹ.Ȇ.ǻ. ȝȘȞȩȢ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 2017 șĮ ȣʌȐȡȟİȚ İȖȖȡĮĳȒ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȦȢ ȖȚȞȩȝİȞȠ ĲȠȣ ĮȞȦĲȐĲȠȣ ȠȡȓȠȣ ĮıĳĮȜȚıĲȑȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȒ
ʌİȡȓȠįȠ ĲȠȣ ĲȡȚȝȒȞȠȣ, ȒĲȠȚ 17.582,40 € (5.860,80 € ȋ 3 = 17.582,40 €).
17

Ź ȆȇȅȈȍȆȅ ǹȂǼǿǺȅȂǼȃȅ ȁȅīȍ ȆǹȇȅȋǾȈ ǼȄǹȇȉǾȂǼȃǾȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ īǿǹ
ȁǹȂǺǹȃǼǿ ǹȂȅǿǺǾ ȍȈ ȂǼȁȅȈ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȅȊ
ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅ ǼȃȅȈ ǼȇīȅǻȅȉǾ
ȈȊȂǺȅȊȁǿȅȊ ǹȁȁȅȊ ǼȇīȅǻȅȉǾ (ǼȉǹǿȇǿǹȈ ǳ ǹīȇȅȉǿȀȅȊ ȈȊȃǼȉǹǿȇǿȈȂȅȊ)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ ȂȑȜȠȢ ǻ.Ȉ. ǹȞȦȞȪȝȠȣ ǼĲĮȚȡȓĮȢ ʌĮȡȑȤİȚ ʌȡȠȢ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ
İĲĮȚȡȓĮȢ İȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ țĮșİıĲȫȢ İȟȐȡĲȘıȘȢ, ȦȢ įȚİȣșȣȞĲȚțȩ ıĲȑȜİȤȩȢ ĲȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ĮȝİȓȕİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 6.500 İȣȡȫ ȝȘȞȚĮȓȦȢ, İȞȫ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȝȠȚȕȑȢ ȝİ ĲȘȞ
ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȝȑȜȠȣȢ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ĲȘȢ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ȐȜȜȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
ĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 10.000 İȣȡȫ ȖȚĮ ĲȠȞ ȝȒȞĮ ǿĮȞȠȣȐȡȚȠ ĲȠȣ 2017. ȈȣȞİʌȫȢ șĮ
įȘȜȦșİȓ ıĲȘȞ ǹ.Ȇ.ǻ. ĲȦȞ İĲĮȚȡȚȫȞ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȦȞ ȝȘȞȚĮȓȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ
ĮȞȐ İĲĮȚȡȓĮ.
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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.

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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.

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.

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί

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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µηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο
ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενη
αντιστοίχως επί του εισοδήµατος όπως προβλέπεται
για την κύρια σύνταξη.
3. Οι αυτοαπασχολούµενοι και οι ασφαλισµένοι του
Ο.Γ.Α. µπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής
ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήπο−
τε αιτία του ασφαλισµένου προς τον φορέα ή σε περί−
πτωση οφειλής έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης
της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της
υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του Ν. 2084/1992, 41
του Α.Ν. 1846/1951, 22 παρ. 1 του Ν. 1654/1986, 26 παρ. 14
του Ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη
καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ − ΠΟΡΟΙ −
ΑΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 38
Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το συνολι−
κό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισµένου
µισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης
φύσεως αποδοχών των εργαζοµένων, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 17 του άρθρου 39 του παρόντος νό−
µου, µε εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες
παροχές λόγω γάµου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και
βαριάς αναπηρίας και κατανέµεται κατά 6,67% σε βά−
ρος των ασφαλισµένων και κατά 13,33% σε βάρος των
εργοδοτών, συµπεριλαµβανοµένου από 1.1.2017 και του
∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4
και 5 του παρόντος.
2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον
υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των
µισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκα−
πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προ−
βλεπόµενο κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού,
και σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος διατάξεις, το δεκαπλάσιο του ποσού που
αντιστοιχεί στο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω
των 25 ετών.
β. Το ανώτατο όριο της περίπτωσης α εφαρµόζεται
και επί πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή έµµισθης
εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισµένου.
3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο
σύνταξης ποσοστού 20% επιµεριζόµενη κατά ποσοστό
6,67% για τον εργαζόµενο και 13,33% για τον εργοδότη
για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισµένων,
διατηρούµενης σε ισχύ του τεκµηρίου της ρύθµισης
του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951:
α. Για τους ασφαλισµένους που έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τοµέα
Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του
ΟΑΕΕ ως έµµισθοι ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Για την
κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων, το ύψος της ασφα−
λιστικής εισφοράς για τον ασφαλισµένο καθορίζεται
από 1.7.2016 σε 17%, από 1.1.2017 σε 15%, από 1.1.2018 σε
10% και από 1.1.2019 και µετά σε 6,67%. Το ύψος της
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ασφαλιστικής εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται
από 1.7.2016 σε 3%, από 1.1.2017 σε 5%, από 1.1.2018 σε
10% και από 1.1.2009 και µετά σε 13,33%.
β. Για τους ασφαλισµένους που έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ
και παρέχουν εξαρτηµένη εργασία, ανεξαρτήτως του
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.
γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλµένοι,
διευθύνοντες ή συµπράττοντες σύµβουλοι διοικητές
εταιριών ή συνεταιρισµών εφόσον συνδέονται µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας για τις εισπραττόµενες αµοιβές,
των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί του συ−
νολικού ποσού των αµοιβών.
δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως µέλη ∆ιοικητικού
Συµβουλίου Α.Ε. και λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω
ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής κατ’ απο−
κοπή.
ε. Τα µέλη ∆.Σ. αγροτικών συνεταιρισµών εφόσον λαµ−
βάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµέ−
νων επί της αµοιβής.
στ. Για τους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή, και άλλα
πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, ανεξαρτήτως
του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το
εισόδηµα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παρο−
χής υπηρεσιών. Στο εισόδηµα, από άσκηση ελεύθερου
επαγγέλµατος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής
υπηρεσιών, τιµολόγια ή αποδείξεις επαγγελµατικής δα−
πάνης, καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως εφαρµοζοµένων,
µη εφαρµοζοµένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 3 του
άρθρου 39 του παρόντος.
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφο−
ράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, για
λογαριασµό του οποίου οι ασφαλισµένοι του παρόντος
άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι
παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται και στις κατηγο−
ρίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
4. Τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων
στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών
κλάδου σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη που
προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
αναπροσαρµόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά
από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να
διαµορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται
στην ανωτέρω παράγραφο.
5. ∆εν αναπροσαρµόζονται, και παραµένουν στο ύψος
που προβλεπόταν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων, που
εµπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την
αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της
παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. Φ11321/οικ.47523/1570 απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Β΄ 2311), καθώς και των εργαζοµένων που
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του
Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, καθώς και όσοι για την
απασχόλησή τους δεν υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και
µόνο για τον κίνδυνο του ατυχήµατος είτε εκτός αυ−
τού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος. Στο
ίδιο ύψος παραµένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές
εισφορές.
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6. Τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισµένων που υπά−
γονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, στο ΝΑΤ, υπολογίζονται µηνιαί−
ως επί του βασικού µισθού που δεν µπορεί να είναι
κατώτερος από τον προβλεπόµενο στην ισχύουσα ή
την τελευταία ισχύσασα ΣΣΕ του κλάδου, πλέον των
επιδοµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του
Π.δ. 913/1978. Οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίµηνο.
7. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην
Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νοµοθεσία του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρµοζοµένης.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται
οι απαιτούµενες διαδικασίες για τον επαναπροσδιορι−
σµό των ποσοστών, οι προσαρµογές στα πληροφοριακά
συστήµατα, η αναπροσαρµογή των ποσοστών των κατά
την παράγραφο 5 εξαιρούµενων κατηγοριών ασφαλι−
σµένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του άρθρου αυτού.
9. Από την 1.8.2016 η εισφορά που προβλέπεται στο
άρθρο 3 παρ. δ΄, στο άρθρο 4 παρ. γ΄ του Ν.δ. 465/1941
(Α΄ 301), στο άρθρο 36 παρ. 2 του Ν.δ. 158/1946 (Α΄318),
στο άρθρο 3 παρ. Γ΄ του Ν. 1872/1951 (Α΄202), στο άρθρο
4 παρ. 3 περίπτωση β΄ του Ν. 4041/1960 (Α΄ 36), στο άρ−
θρο 4 του Ν.δ. 4547/1966 (Α΄ 192), στα άρθρα 11, 14 και
15 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), στα άρθρα 2, 3 και 8 του
Ν. 1344/1973 (Α΄ 36), στο άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1866/1989
(Α΄ 222), στους νόµους 248/1967, 1989/1991, καθώς και
στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται. Οι ασφαλισµένοι
µισθωτοί οι οποίοι υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές,
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τοµέα, όπως
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στην
ασφάλιση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καταβάλλουν ασφαλιστική
εισφορά κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του
παρόντος, εφαρµοζοµένων και στην περίπτωση αυτή
της παραγράφου 4 του παρόντος.
10. Από 1.7.2016 οι αποδοχές των εργαζοµένων στον
ιδιωτικό τοµέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και
ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους
εργοδότες µέσω τραπεζικού λογαριασµού και µεταφέ−
ρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τρά−
πεζα στους λογαριασµούς των δικαιούχων µισθωτών,
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ∆ηµοσίου.
Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπο−
γράφει σχετική σύµβαση µε τράπεζα που επιλέγει. Κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζεται µε κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 39
Εισφορές αυτοπασχολουµένων
και ελεύθερων επαγγελµατιών
1.α. Από 1.1.2017, το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστι−
κής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που κα−
ταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισµένοι
κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται
ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές ή
καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.,
ανέρχεται µηνιαίως σε ποσοστό 20%.

β. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφα−
λισµένους κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία
υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση
του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους αυτοαπασχολούµε−
νους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που
είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή
επιµελητήρια που έχουν τη µορφή νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου, το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστι−
κής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται
µηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από
την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό
17% για τα επόµενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20%
για το διάστηµα µετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους
στην ασφάλιση.
2. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του µηνι−
αίου εισοδήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το
καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση
δραστηριότητά τους κατά το προηγούµενο φορολογικό
έτος. Ως ετήσιο εισόδηµα των προσώπων που είναι µέλη
προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά
τους αυτή και για την εφαρµογή του παρόντος, το γι−
νόµενο του πολλαπλασιασµού των συνολικών κερδών
της εταιρίας επί του ποσοστού συµµετοχής εκάστοτε
µέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζηµιών ή µηδενικών κερ−
δών τα µέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν
εισφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
3 του παρόντος. Στην περίπτωση των ασφαλισµένων
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος,
το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20%
µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα
έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή υπολογι−
ζόµενη επί του µηνιαίου εισοδήµατος, σύµφωνα µε την
παρούσα παράγραφο, προσαυξηµένου κατά την ετήσια
µεταβολή µισθών, όπως αυτή καθορίζεται από την Ελ−
ληνική Στατιστική Αρχή. Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5
κατ’ έτος για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορο−
λογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση δραστηριότητας
του ασφαλισµένου κατά το προηγούµενο φορολογι−
κό έτος, υπερβαίνει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων
(18.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή εξοφλείται
εξ ολοκλήρου µέχρι και τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15)
ετών ασφάλισης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύο−
νται τα ειδικότερα θέµατα όσον αφορά στους κανόνες
προσδιορισµού της βάσης υπολογισµού εισφορών ανά
επαγγελµατική δραστηριότητα, καθώς και τον τρόπο
είσπραξης.
3. Η µηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισµού επί της οποί−
ας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο ποσοστό
εισφοράς καθορίζεται µε βάση το ποσό που αντιστοιχεί
στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των
25 ετών. Ειδικά στην περίπτωση εφαρµογής της περί−
πτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η
ως άνω ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού αντιστοιχεί
στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου
βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου ει−
σοδήµατος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη
της παρ. 2 του άρθρου 38.
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τών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε
επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέων
γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα
συνολικής ισχύος µέχρι 100kW υπάγονται στις ρυθµίσεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά
εφαρµοζόµενων.
5. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως
µισθωτοί − ανειδίκευτοι εργάτες, µετακλητοί πολίτες
τρίτων χωρών, καταβάλλουν, από 1.1.2017, µηνιαία ασφα−
λιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως µισθωτοί,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για
τους ασφαλισµένους µισθωτούς που προέρχονται από
το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς εργοδότη−ασφαλισµένου για την κατηγορία
αυτή των ασφαλισµένων διαµορφώνεται ισόποσα και
σταδιακά από 1.1.2017 και έως 31.12.2019 ώστε από την
1.1.2020 να έχει διαµορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38.
6. Οι απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία πρώ−
ην ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα
επενδυτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη,
όπως αυτά του αγροτουρισµού και την αγροβιοτεχνί−
ας, στο πλαίσιο των σχετικών Κανονισµών της Ε.Ε. και
χρηµατοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, υπάγονται στις
ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού,
αναλογικά εφαρµοζόµενων.
7. Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και αγρότισσες
που είναι παράλληλα και µέλη Αγροτικών Συνεταιρι−
σµών, όπως και οι αγρεργάτες που απασχολούνται
σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανο−
πωλητές σε λαϊκές αγορές υπάγονται στις ρυθµίσεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά
εφαρµοζόµενων.
8. Οι ασφαλισµένοι οι οποίοι, σύµφωνα µε τις γενικές,
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την
έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, υπάγονταν ή θα
υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό
διάστηµα µέχρι 150 ηµέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή
εκµεταλλεύσεις, οι οποίες µεταποιούν, τυποποιούν και
διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δα−
σοπονίας, θηραµατοπονίας και κάθε είδους εκτροφών,
συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολού−
µενοι αγρότες, εξαιρούµενοι της ασφάλισης ως µισθω−
τοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό
διάστηµα των 150 ηµερών µπορεί να κατανεµηθεί κατά
τη διάρκεια του έτους, σύµφωνα µε τις ανάγκες τις
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Οι ασφαλισµένοι αυτοί
υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων.
9. Η πρώιµη παύση της γεωργικής δραστηριότητας
σε εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του
Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά µε την κα−
θιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση
της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας δεν απο−
τελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον
Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύ−
γους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του µέτρου,
και µέχρι συµπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας
τους, οι εντασσόµενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί
τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά
στα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και την ιατροφαρ−
µακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα
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και σε περίπτωση που το µέτρο λήξει πριν τη συµπλή−
ρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσοµένων σε
αυτό. Οι ασφαλισµένοι αυτοί υπάγονται στις ρυθµίσεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά
εφαρµοζόµενων.
10. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι του παρόντος άρθρου
στο Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλ−
λουν εισφορά υπέρ αυτού, καταργούµενης της κρατικής
επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισµένο και
συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον κλάδο σύντα−
ξης. Το ποσοστό υπολογισµού της εισφοράς ορίζεται
στο 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος, όπως ορί−
ζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
11. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 1140/1981, του
άρθρου 2 του Ν. 2458/1997, καθώς και της παρ. 7 υπο−
περίπτωση ια΄ 6 του Ν. 4093/2012, σε ό,τι αφορά στο
ανώτατο όριο ηλικίας καταργούνται.
12. Για τον προσδιορισµό του ασφαλιστέου εισοδή−
µατος και άλλες λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου
αυτού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης
1. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονο−
µικής περίθαλψης των µισθωτών και των λοιπών κα−
τηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι
ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται
κατά τα προβλεπόµενα του παρόντος νόµου, ορίζεται
σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών
και κατανέµεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε
είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισµένο
και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για
παροχές σε χρήµα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον
ασφαλισµένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.
2. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονο−
µικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελµατιών, των
ανεξάρτητα απασχολούµενων, καθώς και των λοιπών
κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλά−
δου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 39, και υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται σε
ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατός τους,
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 39, βαρύνει εξολοκλήρου
τους ασφαλισµένους και κατανέµεται κατά ποσοστό
6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 % για
παροχές σε χρήµα.
3. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφα−
λισµένους κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165),
τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις
γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυ−
αν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στην
ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. και τους αποφοίτους σχολών
ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραµµένοι σε επι−
στηµονικούς συλλόγους ή επιµελητήρια που έχουν τη
µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, η µηνιαία
ελάχιστη βάση υπολογισµού επί της οποίας υπολογί−
ζεται το προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς αντιστοιχεί
στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου
βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
Για τα ως άνω πρόσωπα, από 1.1.2017, η ασφαλιστική
εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται για
τα δύο πρώτα χρόνια από την πρώτη τους υπαγωγή
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στην ασφάλιση σε ποσοστό 4,87% επί του ασφαλιστέου
εισοδήµατος και κατανέµεται κατά ποσοστό 4,52% για
παροχές σε είδος και ποσοστό 0,35% για παροχές σε
χρήµα. Για τα επόµενα τρία χρόνια ασφάλισης ορίζεται
σε ποσοστό 5,91% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος
και κατανέµεται κατά ποσοστό 5,48% για παροχές σε
είδος και ποσοστό 0,43% για παροχές σε χρήµα.
4. Ιδίως σε ό,τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων
του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονο−
µικής περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως
31.12.2018 ως εξής:
α. από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε ποσοστό 3,61% επί
των υφιστάµενων κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
ασφαλιστικών κατηγοριών και κατανέµεται κατά πο−
σοστό 3,35% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,26%
για παροχές σε χρήµα.
β. Από 1.1.2017 έως 31.12.2017 η ασφαλιστική εισφορά
υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης των προσώπων αυτών
ορίζεται σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου ει−
σοδήµατος και κατανέµεται κατά ποσοστό 4,39% για
παροχές σε είδος και ποσοστό 0,34% για παροχές σε
χρήµα.
γ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 η ασφαλιστική εισφορά
υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό
5,84% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέ−
µεται κατά ποσοστό 5,42% για παροχές σε είδος και
ποσοστό 0,42% για παροχές σε χρήµα.
δ. Από 1.1.2019 έως 31.12.2019 η ασφαλιστική εισφορά
υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό
6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέ−
µεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και
ποσοστό 0,50% για παροχές σε χρήµα.
5. α. Όπου το ποσοστό εισφορών είναι κατά την έναρ−
ξη ισχύος µικρότερο ή µεγαλύτερο των οριζόµενων στο
άρθρο αυτό, αναπροσαρµόζεται ισόποσα ετησίως µέχρι
την 31.12.2019 ώστε από 1.1.2020 να διαµορφωθεί στα
ανωτέρω ποσοστά.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται
κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 42
Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής
κάλυψης αγρεργατών
1. α. Για τους απασχολούµενους ως εργάτες γης
σε εργασίες κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του
Ν. 2639/1998 (Α΄ 205) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς
ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο εξής παρά−
βολο, στο οποίο περιλαµβάνεται το ποσό της εισφοράς
υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον εργο−
δότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήµατα του Ε.Φ.Κ.Α.,
από τις συνεργαζόµενες µε τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και
υποκαταστήµατα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία
και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε καταβολή του
οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.
β. Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά µήνα
στον Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από την διάθεση
του παραβόλου.
γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάστα−
ση στον εργοδότη, η οποία χρησιµοποιείται για την
απόδειξη της σχετικής δαπάνης, µέχρι του ορίου που

θα οριστεί µε την απόφαση της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 2.
2. α. Ο τύπος του παραβόλου, τα αναγραφόµενα σε
αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόµενου, οι ασφαλιστι−
κές εισφορές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης
της γνησιότητας του, της διαδικασίας που θα τηρη−
θεί για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών στον
Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ή
στοιχείο για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ύστερα από γνώµη του Ε.Φ.Κ.Α. και του ΟΓΑ.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε την προσµέτρηση των δαπανών που προκύ−
πτουν από το παράβολο στα έξοδα των αγροτών, για
τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατός τους,
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 43
Προθεσµία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων που
προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, το Ε.Τ.Α.Α. και τον ΟΓΑ,
ελευθέρων επαγγελµατιών και εµµίσθων, καταβάλλο−
νται εντός των προβλεπόµενων από τις οικείες διατά−
ξεις προθεσµιών και, σύµφωνα µε την ισχύουσα µέχρι
31.12.2016 για κάθε φορέα διαδικασία.
2. Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλι−
σµένων, ελευθέρων επαγγελµατιών και εµµίσθων, που
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και των
προσώπων του άρθρου 40 καταβάλλονται ανά τακτι−
κά περιοδικά διαστήµατα, που ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εναρµόνιση µε την κατα−
βολή των φόρων. Εάν δεν εξοφληθούν εµπροθέσµως οι
ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται καθυστερούµενες
και βαρύνονται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος.
Άρθρο 44
Εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης συνταξιούχων
Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία
µε τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος
Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015
(Α΄ 94) αναριθµήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονοµικής περίθαλ−
ψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των
συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολο−
γίζεται επί του καταβαλλόµενου ποσού κύριας σύντα−
ξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38
του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12
του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της µίας κύριων
συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους
6% υπολογίζεται στο άθροισµα των καταβαλλόµενων
συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν
τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης
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γών οργάνων (καρδιά, πνεύµονες, ήπαρ, πάγκρεας και
νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»
11. Η παρ. 2 του άρθρου 39 και η παρ. 4 του άρθρου
45 του Π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), καθώς και κάθε άλλη κα−
ταστατική διάταξη που προβλέπει διαφορετικά από τα
οριζόµενα στο παρόν άρθρο, καταργούνται.
12. Αιτήσεις για κανονισµό ή µεταβίβαση µερίσµατος
του Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρ−
ξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται µε βάση
τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις και στη συνέχεια τα
µερίσµατα αυτά αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 49 του Π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως
αυτό αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο.
13. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι µερί−
σµατος µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις για απονοµή µερίσµατος,
σύµφωνα µε το Π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως αντικαθίστα−
ται µε το παρόν άρθρο, παύει να καταβάλλεται µέρισµα
από την πρώτη του µήνα που έπεται της έναρξης ισχύος
του παρόντος νόµου και εφεξής.
Άρθρο 49
Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήµατος
Στους πόρους Ε.Φ.Κ.Α. από 1.1.2017 συµπεριλαµβάνο−
νται οι εξής:
1. Τα ποσά των επιβληθέντων προστίµων των άρθρων
23 και 24 του Ν. 3996/2011, µε εξαίρεση το ποσοστό 20%
που αποτελεί έσοδο του προϋπολογισµού του σώµατος
επιθεώρησης εργασίας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 14 του Ν. 3996/2011.
2. Το 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκ−
ποίηση και εκµετάλλευση ακινήτων του ∆ηµοσίου ή
των Ν.Π.∆.∆. ή των δηµοσίων επιχειρήσεων των οποί−
ων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα
ή έµµεσα, στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆., εξαιρουµένων
όσων έχουν µεταβιβαστεί στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδι−
ωτικής Περιουσίας Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε
το Ν. 3986/2011.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 50
1. «Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 6 του άρθρου
5 του Ν. 3191/2003 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)».
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η συµ−
µετοχή προσώπων των εθνικών κοινωνικών εταίρων
στα ∆.Σ. και συλλογικά όργανα ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων
και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και Ν.Π.∆.∆., µετέχει
ισότιµα και εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 51
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης –
Σύσταση − Σκοπός
1. Συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου
(Ν.Π.∆.∆.) µε την επωνυµία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης», αποκαλούµενο στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.», το οποίο

τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
έχει την έδρα του στην Αθήνα.
Από 1.1.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως
φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον
Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια οι υφιστάµενοι φορείς κύριας κοι−
νωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 53 επ. και ο
Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.
Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. εξακολουθούν, και µετά την κατά
τα ως άνω ένταξή τους, να διατηρούν αυτοτελή νοµική
προσωπικότητα για την άσκηση των µη ασφαλιστικών
τους αρµοδιοτήτων. Ειδικά ως προς το ∆ηµόσιο, περι−
έρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α. οι εν γένει αρµοδιότητες που
αφορούν στις συντάξεις του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 53, µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του
παρόντος.
2. Σκοπός του Ε.Φ.Κ.Α. είναι η κάλυψη των υπακτέ−
ων στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων για τους
ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την
οικεία νοµοθεσία µε την προβλεπόµενη στο νόµο αυτόν
χορήγηση:
α. µηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρί−
ας και θανάτου στους ασφαλισµένους ή/και στα µέλη
της οικογενείας τους,
β. η χορήγηση προσυνταξιοδοτικών και άλλων παρο−
χών στους συνταξιούχους και στους µέχρι τις 31.12.1992
ασφαλισµένους του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Τραπε−
ζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), οι οποίοι, έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, έχουν θεµελιώσει δικαίωµα λήψης της
παροχής, καθώς και στους συνταξιούχους προσυνταξιο−
δοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/2006
(Α΄84),
γ. παροχών ασθένειας σε χρήµα,
δ. ειδικών προνοιακών επιδοµάτων και
ε. κάθε άλλης παροχής σε χρήµα ή υπηρεσιών, για τις
οποίες καθίσταται αρµόδιος ο Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 52
Οργανισµός του Ε.Φ.Κ.Α.
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µέχρι
31.12.2016, ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβου−
λίου (∆.Σ.) του Ε.Φ.Κ.Α. και πρόταση των Υπουργών Εσω−
τερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
καταρτίζεται ο Οργανισµός του Ε.Φ.Κ.Α., µε τον οποίο
ρυθµίζονται:
α. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές
µονάδες, η καθ’ ύλην και η κατά τόπον κατανοµή των
αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών που τον συγκροτούν σε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και θέµατα
λειτουργίας και αρµοδιότητάς τους.
β. Οι αρµοδιότητες των Γενικών ∆ιευθύνσεων, οι επι−
χειρησιακοί στόχοι των ∆ιευθύνσεων και οι αρµοδιό−
τητες των Τµηµάτων και λοιπών οργανικών µονάδων.
γ. Οι κλάδοι του προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθ−
µός και η κατανοµή των θέσεων του προσωπικού σε
κλάδους και ειδικότητες στην κεντρική και στις κατά
τόπους υπηρεσίες του, καθώς και τα τυπικά προσόντα
διορισµού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα.
δ. Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύ−
νης και τα τυπικά προσόντα των προϊσταµένων, σύµ−
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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ε. Η σύσταση ή συγχώνευση ή κατάργηση υπηρεσιών
ή οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η κατάρ−
γηση ή µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους σε άλλες
υπηρεσίες ή οργανικές µονάδες του.
στ. Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και
η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάµενων
θέσεων που πλεονάζουν.
ζ. Η σύσταση κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η
συγχώνευση ή κατάργηση υφισταµένων µε δυνατότητα
κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων.
η. Η µεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλά−
δους, υφιστάµενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατη−
γορίας, καθώς και η ρύθµιση θεµάτων ένταξης υπη−
ρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας
κατηγορίας, που προκύπτουν µε σύσταση ή συγχώνευση
υφισταµένων.
θ. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση, στελέ−
χωση, αρµοδιότητες και λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
2.α. Από την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του
Ε.Φ.Κ.Α. συνιστώνται στο φορέα µε απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κατόπιν πρότασης του ∆.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.,
∆ιοικητικές Επιτροπές, µε αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων,
την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών. Η σύνθεση και
οι λοιπές αρµοδιότητες των Επιτροπών αυτών καθορί−
ζονται µε την ίδια ως άνω απόφαση. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, η αποζηµί−
ωση των συµµετεχόντων στις εν λόγω επιτροπές.
β. Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου αυτής, συνεχίζουν να λειτουργούν
οι ∆ιοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α., µόνο όσον αφορά
στην εξέταση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων θε−
ραπείας, οι Τοπικές ∆ιοικητικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και τα αρµόδια όργα−
να του άρθρου 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και
Συνταξιοδότησης Αγροτών, όπως ισχύει. Τα ως άνω
όργανα αποτελούν ∆ιοικητικές Επιτροπές του Ε.Φ.Κ.Α.
και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις εφαρµοζόµε−
νες αναλόγως. Αντίστοιχα, για υποθέσεις αρµοδιότητας
των λοιπών εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών, στους οποίους προβλέπεται µέχρι την ως
άνω ένταξή τους διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών,
αυτές εξετάζονται, µέχρι τη σύσταση των εν λόγω επι−
τροπών, από το ∆.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115)
αναφορικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία του Κέ−
ντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) εξακολουθούν
να εφαρµόζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α..
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης
του ∆.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Κανονισµός Ασφά−
λισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., στη βάση πορίσµα−
τος Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από τον ανωτέρω
Υπουργό, καθώς και Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνω−
σης και Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 53
Ένταξη φορέων, κλάδων, τοµέων
και λογαριασµών στον Ε.Φ.Κ.Α.
1. Ο Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας
ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσο−
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νται, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 51
του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, µε τους κλάδους,
τοµείς και λογαριασµούς τους, πλην των αναφερόµενων
στο Κεφάλαιο Στ΄, ως εξής:
Α. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταµείο
Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)
α. Κλάδος κύριας σύνταξης.
αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
ββ. Τοµέας Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ.
γγ. Λογαριασµός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ − ΕΤΑΜ (πρώ−
ην ΤΑΠ – ΟΤΕ).
β. Κλάδος ασθένειας.
αα. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα.
γ. Τοµέας Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου.
δ. Τοµέας Ασφαλισµένων ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων.
ε. Ειδικός Λογαριασµός ∆ώρου Εργατοτεχνιτών Οι−
κοδόµων (ΕΛ∆ΕΟ).
B. Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μα−
ζικής Ενηµέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.).
α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.
αα. Τοµέας σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµε−
ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµε−
ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και
Υπαλλήλων Τύπου.
δδ. Τοµέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
εε. Τοµέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Ει−
κονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.
στστ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλ−
λήλων Πρακτορείου Αθηνών.
ζζ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείου Θεσσαλονίκης.
ηη. Τοµέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.
θθ. Τοµέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τη−
λεόρασης (ΤΑΤΕ−ΡΤ).
β. Κλάδος ανεργίας και δώρου.
αα. Λογαριασµός Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων
Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Λογαριασµός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών
και Θεσσαλονίκης.
γγ. Λογαριασµός ∆ώρου Εορτών Εφηµεριδοπωλών.
γ. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλ−
λήλων Τύπου.
ββ. Τοµέας Υγείας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Αθηνών.
γγ. Τοµέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.
δδ. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε..
Γ. Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων
(Ε.Τ.Α.Α.).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε), και η Ειδική Προσαύξηση.
ββ. Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών
(ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων.
γγ. Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών και ο ειδικός κλάδος
για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που έχει συστα−
θεί µε το άρθρο 39 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89).
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών ∆η−
µοσίων Έργων.
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ββ. Τοµέας Υγείας Υγειονοµικών.
γγ. Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών.
δδ. Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά.
εε. Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης.
στστ. Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών.
ζζ. Τοµέας Υγείας Συµβολαιογράφων.
ηη. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Ε.Τ.Α.Α..
∆. Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ.
ββ. Τοµέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών
Πρακτόρων.
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Λογαριασµός Παροχών σε χρήµα.
E. Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός
του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας.
α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του Ν. 4169/1961
(Α΄ 81).
β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997
(Α΄ 15).
γ. Κλάδος Υγείας.
δ. Λογαριασµός Παροχών σε χρήµα.
ΣΤ. Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.), συµπεριλαµ−
βανοµένου του Κεφαλαίου ∆υτών και του Κεφαλαίου
Ανεργίας − Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ).
Ζ. Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επι−
χειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).
α. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.−Ο.Τ.Ε.).
ββ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.−
Η.Σ.Α.Π.).
γγ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.−
ΗΛΠΑΠ).
δδ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ∆ΕΗ (Τ.Α.Π.−∆ΕΗ).
εε. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.− ΕΤΒΑ).
στστ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Εµπορικής Τρά−
πεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. − Ε.Τ.Ε.).
ζζ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως,
Γενικής και Αµέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.).
ηη. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής
Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).
θθ. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
Η. Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων
(ΕΤΑΤ).
2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών
περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές αρµοδι−
ότητες, οι οποίες ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος
του νόµου από τη Γενική ∆ιεύθυνση Χορήγησης Συντά−
ξεων ∆ηµοσίου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµο−
σιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του
άρθρου 4.
3. Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών
παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται και οι αρµοδιότητες
των φορέων, κλάδων, τοµέων και λογαριασµών πρό−
νοιας που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε
παροχές σε χρήµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσό του πάγι−
ου πόρου του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999 (Α΄ 286), όπως
επικαιροποιήθηκε µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του
Ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε
άλλου πόρου υπέρ του ΚΑΠ−∆ΕΗ που διατηρήθηκε µε

την παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), το
οποίο αποδίδεται στον Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών σε
χρήµα του Τµήµατος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισµένων
του πρώην Κ.Α.Π.−∆.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων ανα−
λαµβάνει, σύµφωνα µε το παρόν ο Ε.Φ.Κ.Α..
Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους µέχρι 31.12.1992
ασφαλισµένους του πρώην Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης
Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στα µέλη των
οικογενειών τους, χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του άρθρου 61
περίπτωση β΄ του Ν. 3371/2005 (Α΄ 178) εφόσον έχουν
θεµελιώσει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος το
σχετικό δικαίωµα. Το άρθρο 30 του παρόντος νόµου
εφαρµόζεται αναλογικά και στους µέχρι την 31.12.1992
ασφαλισµένους του ΕΤΑΤ που δεν έχουν θεµελιώσει,
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαίωµα λήψης
της προσυνταξιοδοτικής παροχής ως προς τον τρόπο
υπολογισµού της επικουρικής τους σύνταξης.
Άρθρο 54
Κ.Ε.Α.Ο.
1. Από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. µεταφέρεται και υπάγεται
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια και µε την ίδια
οργανωτική δοµή και προσωπικό. Το Κ.Ε.Α.Ο. εποπτεύε−
ται από το ∆ιοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. ή από Υποδιοικητή του
µετά από εκχώρηση της αρµοδιότητας αυτής.
2. Το Κ.Ε.Α.Ο. εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητές
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία που το διέπει και
λειτουργεί, σύµφωνα µε αυτή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί µέχρι 31.7.2016 καθορίζε−
ται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ενοποίηση της
είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών
οφειλών.
Άρθρο 55
Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι µέχρι την ένταξη ασφαλισµένοι και συνταξι−
ούχοι και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών
αυτών των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών, καθώς και οι ασφαλισµένοι και συνταξι−
ούχοι του ∆ηµοσίου και τα προστατευόµενα µέλη των
οικογενειών αυτών, οι οποίοι καθίστανται αντιστοίχως
ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω
ένταξη των φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών
αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφα−
λιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστα−
τικών διατάξεων αυτών, καθώς και τα προστατευόµενα
µέλη των οικογενειών αυτών.
2. Οι ασφαλισµένοι των ανωτέρω εντασσόµενων φο−
ρέων, κλάδων, τοµέων και λογαριασµών, καθώς και του
∆ηµοσίου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις
της νοµοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά
ορίζει µε τις διατάξεις του ο παρόν νόµος.
Άρθρο 56
Πόροι
1. Πόρους του Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν:
α. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των
ασφαλισµένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσί−
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φίου, ορίζεται εικοσαετής και άρχεται από την πρώτη
µέρα του επόµενου έτους εντός του οποίου παρασχέ−
θηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.
2. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στο νόµο σχετικά
µε τη λειτουργία και την οργάνωση του Ε.Φ.Κ.Α., τις
εισφορές, παροχές, οφειλές, και µέχρι την έκδοση του
Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
του Ε.Φ.Κ.Α. της παραγράφου 4, µε απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης εφαρµόζονται αναλογικά οι γενικές ή ει−
δικές διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εφόσον αυτές δεν
αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Με
όµοια απόφαση επεκτείνεται η δήλωση των εισφορών,
µέσω Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆), και η εί−
σπραξη εισφορών και οφειλών µέσω ΚΕΑΟ.
Άρθρο 96
Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. – Αναπροσαρµογή
καταβαλλόµενων συντάξεων
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42
του Ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη των ασφαλισµένων
στο Ε.Τ.Ε.Α. καθορίζεται ως εξής:
1. Το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης διαµορφώ−
νεται µε βάση: α) τα δηµογραφικά δεδοµένα, τα οποία
στηρίζονται σε εγκεκριµένους πίνακες θνησιµότητας και
β) το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρ−
µόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το
οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία µεταβολή των
συντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµένων.
2. Σε περίπτωση ελλειµµάτων λειτουργεί αυτόµατος
µηχανισµός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει απο−
λύτως κάθε αναπροσαρµογή των συντάξεων. Κατά τη
χρονική περίοδο αυξηµένων εισφορών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 97, οι συντάξεις δεν αναπροσαρ−
µόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα
από τα έσοδα του Ταµείου, το αποτέλεσµα είναι είτε
αρνητικό είτε µικρότερο από το 0,5% των εισφορών,
λαµβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προ−
ηγούµενης χρήσης.
3. Μετά την προαναφερόµενη περίοδο οι συντάξεις
δεν θα αναπροσαρµόζονται σε περίπτωση που αν αφαι−
ρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσµα θα
προκύπτει αρνητικό. Περαιτέρω της προαναφερόµενης
διαδικασίας και µόνο στην περίπτωση δηµιουργίας ελ−
λειµµάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων
του Κλάδου της Επικουρικής ασφάλισης.
4. Μέχρι την 1.6.2016 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλο−
γιστικής Αρχής, µε την οποία καθορίζονται οι τεχνικές
παράµετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
5. α. Για τους ασφαλισµένους από την 1.1.2014 και εφε−
ξής το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3
του άρθρου αυτού.
β. Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2013, οι οποίοι
καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και
εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται
από το άθροισµα δύο τµηµάτων:

βα. το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται µε βάση
ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφά−
λισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% υπολογιζοµένου
επί των συντάξιµων αποδοχών εκάστου ασφαλισµένου,
όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύ−
ριας σύνταξης.
ββ. το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3
του άρθρου αυτού.»
2. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 19, 30 και 36 εφαρµόζονται
αναλογικά και επί των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α..
3. Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν
υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κρί−
νονται, ως προς τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης,
σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο
υποβολής τους και αναπροσαρµόζονται στη συνέχεια
βάσει των διατάξεων της επόµενης παραγράφου του
παρόντος άρθρου.
4. Οι ήδη καταβαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου επικουρικές συντάξεις αναπρο−
σαρµόζονται µε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, εφόσον το άθροισµα κύριας και επικουρικής
σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων
τριακοσίων (1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώ−
νονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισµένο στο οικείο
πληροφοριακό σύστηµα. Για την εφαρµογή του ορίου
αυτού, λαµβάνεται υπόψη το καταβαλλόµενο ποσό των
συντάξεων συµπεριλαµβανοµένης της εισφοράς υγει−
ονοµικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρ−
θρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει. Σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται, µετά την αναπροσαρµογή,
το άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης να µει−
ωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των χιλίων τριακοσίων
(1.300) ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλοµέ−
νου ως προσωπική διαφορά. Στον υπολογισµό του ανώ−
τατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτοµα
µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που
έχουν µέλη τους άτοµα µε αναπηρία δεν λαµβάνονται
υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόµατα αναπηρίας.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, το
ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη,
όπως ρυθµίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού και
καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Από την
έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις που προβλέ−
πουν κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων καταργού−
νται και η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης γίνεται
αποκλειστικά µε τους όρους του παρόντος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η ερ−
γάσιµη ηµέρα κατά την οποία θα καταβάλλεται η µηνι−
αία σύνταξη του ΕΤΕΑ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης
αυτής εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 97
Εισφορές επικουρικής ασφάλισης
1. Από 1.6.2016 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της
µηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο
Ε.Τ.Ε.Α. όλων των µισθωτών, ασφαλισµένων πριν και
µετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδό−
τη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζοµένου,
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1.6.2019 και
µέχρι την 31.5.2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς
στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των µισθωτών, ασφαλισµένων πριν
και µετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25%
για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,25% για τον
εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργα−
ζοµένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το
πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της µηνιαίας εισφοράς
επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015.
Η εισφορά της περίπτωσης β΄ του άρθρου 59 του
Ν. 3371/2005 (Α΄ 178) και η πρόσθετη ειδική εισφορά
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του
Ν. 4225/2014 (Α΄2), εξακολουθούν να καταβάλλονται. Άλ−
λες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόµενες από τους
ασφαλισµένους εντασσόµενων στο Ε.Τ.Ε.Α. ταµείων,
τοµέων κλάδων και λογαριασµών, καθώς και άλλα επι−
πλέον έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλι−
στικές εισφορές ασφαλισµένων και εργοδοτών παύουν
να καταβάλλονται από 1.1.2018.
2. Από 1.6.2016 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της µη−
νιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούµενων, ελευ−
θέρων επαγγελµατιών, ασφαλισµένων πριν και µετά
την 1.1.1993 στο Ε.Τ.Ε.Α. και στα εντασσόµενα σε αυτό
ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, υπολογίζεται
σε ποσοστό 7% επί του εισοδήµατος όπως ειδικότερα
προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98. Από 1.6.2019 και
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µέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς όλων
των αυταπασχολούµενων, ελευθέρων επαγγελµατιών,
ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993 στο ΕΤΕΑ υπο−
λογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήµατος όπως
ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98. Μετά
το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της µηνιαίας ει−
σφοράς διαµορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις
31.12.2015.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί, εντός
του διαστήµατος των έξι (6) αυτών ετών, να µειώνεται
αναλόγως το ύψος των εισφορών των ασφαλισµένων
µισθωτών και αυταπασχολούµενων, ανάλογα µε την
αύξηση της εισπραξιµότητας αυτών.
4. Εισφορές που καταβλήθηκαν νόµιµα δεν επιστρέ−
φονται.
Άρθρο 98
Μεταβατική ρύθµιση – εισφορές
αυταπασχολούµενων προερχόµενων από το Ε.Τ.Α.Α.
1. Ειδικά για το διάστηµα από την 1.1.2017 έως και
την 31.12.2020, τα ποσά των µηνιαίων ασφαλιστικών
εισφορών που καταβάλλουν στους οικείους φορείς
κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονο−
µικής περίθαλψης οι, άνω της πενταετίας, ελεύθεροι
επαγγελµατίες που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α., όπως
διαµορφώνονται µετά τον, σύµφωνα µε το άρθρο 39,
υπολογισµό, µειώνονται, σύµφωνα µε τον πίνακα που
ακολουθεί:

