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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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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 

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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4. ∆ιατάξεις νόµου που προβλέπουν την καταβολή 
µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλι−
σµένους προερχόµενους από το Ε.Τ.Α.Α., κατά την πρώ−
τη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται 
από 1.1.2017.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρµόζονται και για τους 
υγειονοµικούς που αµείβονται κατά πράξη και περίπτω−
ση, καθώς και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε 
αναστολή άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα ∆ικη−
γόρων. Οι δικηγόροι αυτοί καταβάλλουν την εισφορά 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3.

6. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι για τους οποίους, βά−
σει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξε−
ων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον Τοµέα 
Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του 
ΟΑΕΕ και ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, καταβάλλουν, 
ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική 
ασφάλιση, τις προβλεπόµενες στις παραγράφους 1α, 2 
και 3 ασφαλιστικές εισφορές.

7. Υποχρέωση εισφοράς κατά τα οριζόµενα στο παρόν 
άρθρο σχετικά µε τις εισφορές αυτοπασχολουµένων και 
ελεύθερων επαγγελµατιών έχουν, πέραν των προσώπων 
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και οι εξής:

α. Τα µέλη ή µέτοχοι Οργανισµών, Κοινοπραξιών ή 
κάθε µορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύµων και των 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνι−
στά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή 
πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγ−
γελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα)

β. Τα µέλη του ∆.Σ. των Α.Ε. µε αντικείµενο επιχειρή−
σεως επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριό−
τητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι µέτοχοι 
κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον

γ. Οι µέτοχοι των Ανωνύµων Εταιρειών, των οποίων 
ο σκοπός είναι η µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων 
επί κοµίστρω µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, εφόσον 
είναι κάτοχοι ονοµαστικών µετοχών

δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 
που ορίστηκαν µε το καταστατικό ή µε απόφαση των 
εταίρων

ε. Ο µοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κε−
φαλαιουχικής Εταιρείας

8. Τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων 
στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών 
Κλάδου Σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη που 
προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 
αναπροσαρµόζονται ισόποσα και σταδιακά ετησίως 
από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να 
διαµορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην 
ανωτέρω παράγραφο.

9. Στους ασφαλισµένους της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου, οι οποίοι αµείβονται µε δελτίο παροχής υπη−
ρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδηµά 
τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή 
και δύο πρόσωπα (φυσικά και νοµικά) εφαρµόζονται 
αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισµού 
και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις 
του άρθρου 38 του παρόντος.

10. Από 1.7.2016 οι διατάξεις των άρθρων 10 του 
Ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταµείου Νοµικών» (Α΄ 164), 
6 του Οργανισµού Ταµείου Ασφάλισης Συµβολαιογράφων 

(Αποφ. Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 136/167/16.2/7.3.1988 
(Β΄ 131), 4 του Κανονισµού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ 
(Π.δ. 113/1987, Α΄65), 4 του Β.δ. της 6/22.9.1956 (Α΄ 209), 
4 του Α.Ν. 2682/1940 (Α΄ 411), 37 του Ν. 4507/1966 (Α΄ 71), 
4 του Π.δ.  73 της 18/29.2.1984 (Α΄ 24), 7 παρ. Ζ΄ του 
Ν. 4043/2012 (Α΄ 25), καθώς και το Π.δ. 197 της 6/14.4.1989 
(Α΄ 93) που προβλέπουν ένσηµα υπέρ της κοινωνικής 
ασφάλισης για τους δικηγόρους, συµβολαιογράφους, 
δικαστικούς επιµελητές και υποθηκοφύλακες καταργού−
νται. Οµοίως, καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές 
των Συµβολαιογράφων υπέρ των Τοµέων Ασφάλισης 
Νοµικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συµβολαι−
ογράφων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο−
λούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) επί των δικαιωµάτων τους από τη 
σύνταξη συµβολαίων και πράξεων. Ειδικώς, τα καταρ−
γούµενα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωµάτων 
στα κρατικά − τραπεζικά συµβόλαια των άρθρων προ−
σαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του οικείου 
Συµβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδί−
δονται, προκειµένου να διανεµηθούν σύµφωνα, µε όσα 
ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συµβολαιογράφων.

11.α. Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. 
καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αµοι−
βής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία 
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία έκδοση γραµ−
µατίου προείσπραξης. Ο οικείος ∆ικηγορικός Σύλλογος 
αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική 
κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβλη−
θεί µέσω ενσήµων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα 
αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει 
ο δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχο−
λούνται µε έµµισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται 
από την εισφορά του ασφαλισµένου.

β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται 
βάσει των ανωτέρω ρυθµίσεων υπολείπονται της ει−
σφοράς, ο ασφαλισµένος καταβάλλει την προκύπτουσα 
διαφορά σε χρήµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2042/1992.

γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν 
υπερβαίνουν την προβλεπόµενη µηνιαία εισφορά, δεν 
επιστρέφονται, αλλά συµψηφίζονται µε την ετήσια 
ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους.

12. Από 1.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει µε τις ασφα−
λιστικές εισφορές και την προβλεπόµενη από τις δια−
τάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 εισφορά, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του Ν. 4144/2013, 
υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ των Αυ−
τοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων – Κλάδος 
ασφαλισµένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καθώς και υπέρ 
των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων – 
Κλάδος ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α., την οποία και αποδίδει 
στον ΟΑΕ∆. Επί εµµίσθων ασφαλισµένων που εκ της 
ιδιότητάς τους ασκούν και ελευθέριο επάγγελµα οι ως 
άνω εισφορές επιβάλλονται µόνον επί των µηνιαίων 
αποδοχών τους.

13. Όσοι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν 40 χρόνια 
ασφάλισης, µε αίτησή τους µπορούν να καταβάλλουν, 
µειωµένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραι−
τούµενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως 
προς τα επόµενα έτη ασφάλισης.

14. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και 
οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, βά−
σει των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά των 


