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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4387/2016 
ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 

 
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού 
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 

τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 
 

ΜΕΡΟΣ Α' 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

«Άρθρο 1(1) 
Αντικείμενο - Σκοπός 

1. Αντικείμενο του νόμου είναι η ρύθμιση της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου 
δικαίου, υποχρεωτικής για όλους τους εργαζόμενους, μισθωτούς, αυτοτελώς 
απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικές κατηγορίες για τους 
κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, εργατικού ατυχήματος, κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης, εφάπαξ και προνοιακών παροχών, καθώς και η ένταξη του ειδικού συνταξιοδοτικού 
συστήματος των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον e-Ε.Φ.K.Α. Με την 
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τους δημοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και 
στρατιωτικούς oι διατάξεις του παρόντος νόμου καταλαμβάνουν όλους όσους παρέχουν 
εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, καθώς και τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και τους απασχολούμενους με το αγροτικό επάγγελμα. 
Η έννομη σχέση της κοινωνικής ασφάλισης επέρχεται αυτοδικαίως με την έναρξη της μισθωτής 
εργασίας και υποχρεωτικά από την τήρηση των διαδικασιών, που προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις για την έναρξη επαγγέλματος αυτοτελώς απασχολούμενου, ελεύθερου 
επαγγελματία και αγροτικού επαγγέλματος. 
2. Σκοπός του νόμου είναι η εξασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων και της βιωσιμότητας 
του εθνικού κοινωνικοασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.K.Α.).» 
 

                                                            
1   Το άρθρο 1 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του Ν.4670/2020 - ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020 

 
Κωδικοποίηση – Τελευταία Επικαιροποίηση – Έκδοση e-book την   :  12/8/2020 

Με τις διατάξεις του   Ν.4714/2020 - ΦΕΚ 148/Α/31-7-2020 



________________________________________________________________________ 
Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας | e‐nomothesia .gr 

2 

«Άρθρο 1Α(2) 
Γενικές αρχές - Εγγυητική ευθύνη του Κράτους 

Το ασφαλιστικό σύστημα διέπεται από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της 
αλληλεγγύης, της αναδιανομής, της υποχρεωτικότητας, της ανταποδοτικότητας, της ενότητας, 
της επάρκειας και της βιωσιμότητας του συστήματος. 
Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, εγγυάται και διασφαλίζει 
την επάρκεια των παροχών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και τη βιωσιμότητα του e-
Ε.Φ.Κ.Α. Έχει εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές 
διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 
καταργούνται». 
 

«Άρθρο 1Β(3) 
Πηγές και φύση κανόνων 

1. Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης αφορούν στο κοινωνικό (γενικό) συμφέρον και είναι 
αναγκαστικής εφαρμογής. 
Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης έχουν πρωταρχική πηγή το Σύνταγμα, θεσπίζονται με νόμο 
και με πράξεις κανονιστικού περιεχομένου κατ’ εξουσιοδότηση νόμου. 
2. Οι κανόνες για την απονομή της σύνταξης των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και 
στρατιωτικών έχουν πρωταρχική πηγή το Σύνταγμα και θεσπίζονται με νόμο, κατόπιν 
διατύπωσης της προβλεπόμενης στο άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγματος γνωμοδότησης 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
3. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο κανονιστικές πράξεις θεσπίζονται, με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
του e-Ε.Φ.Κ.Α. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να υποβάλλει εντός 
τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του εγγράφου σχετική γνώμη. Σε περίπτωση που η 
ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός δύναται να εκδώσει τις σχετικές 
κανονιστικές πράξεις και χωρίς την ανωτέρω γνώμη.» 
 

«Άρθρο 2 (4) 
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: 
- Ασφαλισμένοι: Τα πρόσωπα που υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από 
την παροχή εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής ή από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος 
ή αυτοαπασχόληση ή την άσκηση αγροτικού επαγγέλματος. 
- Έμμεσα ασφαλισμένοι: τα μέλη οικογένειας των ασφαλισμένων, καθώς και των συνταξιούχων 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. 
- Εργοδότες: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για λογαριασμό των 
οποίων παρέχουν την εργασία τους οι μισθωτοί εργαζόμενοι. 

                                                            
2   Στο άρθρο 1 του ν. 4387/2016 προστέθηκε άρθρο 1Α με το άρθρο 20 του Ν.4670/2020 - ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020 
3   Στον ν. 4387/2016 προστέθηκε άρθρο 1Β με το άρθρο 21 του Ν.4670/2020 - ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020 
4   Το άρθρο 2 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4670/2020 - ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020 
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- Συνταξιούχοι: τα πρόσωπα τα οποία μετά τη συμπλήρωση των προβλεπομένων 
προϋποθέσεων λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. 
- Κύρια σύνταξη: Το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στους συνταξιούχους ως αναπλήρωση 
του εισοδήματος μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό απασχόληση και αποτελείται από 
το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Ειδικώς για τους δημόσιους 
λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς, σύνταξη είναι το ποσό που καταβάλλεται σε 
αυτούς, μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία, ως συνέχεια της αμοιβής τους, το οποίο, για 
λόγους δημοσιονομικής βιωσιμότητας και λογιστικής ενότητας του συστήματος, υπολογίζεται 
σε αντιστοιχία με το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. 
- Εθνική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που χρηματοδοτείται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 
-Ανταποδοτική σύνταξη: το ποσό της σύνταξης, που αντιστοιχεί στην καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών βάσει των συντάξιμων αποδοχών, του χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού 
αναπλήρωσης. 
-Επικουρική σύνταξη: το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στους συνταξιούχους ως 
συμπληρωματική παροχή της κύριας σύνταξης μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό 
απασχόληση κατόπιν καταβολής μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών ανεξάρτητων των εισφορών 
της κύριας σύνταξης. 
-Εφάπαξ παροχή: το ποσό που καταβάλλεται άπαξ στους συνταξιούχους μετά την αποχώρησή 
τους από την ενεργό απασχόληση κατόπιν καταβολής ατομικών εισφορών πέραν των εισφορών 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 
- Προαιρετική ασφάλιση: η συνέχιση της ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. μετά τη διακοπή της 
ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας. 
- Πολλαπλή καταβολή εισφορών: η υποχρεωτική καταβολή εισφορών μετά την 1.1.2017 για 
την εκ παραλλήλου άσκηση: α) μισθωτής εργασίας σε περισσότερους του ενός εργοδότες ή β) 
μισθωτής εργασίας και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης και 
γ) αυτοτελούς και ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικού επαγγέλματος. 
- Παράλληλη ασφάλιση: η ασφάλιση που έχει πραγματοποιηθεί πριν την 1.1.2017 σε δύο ή 
περισσότερους φορείς λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή λόγω άσκησης εκ παραλλήλου 
μισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης σε 
διαφορετικούς φορείς, τομείς ή λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. έως την έναρξη 
λειτουργίας του. 
 -Πολλαπλή ασφάλιση: η παροχή εργασίας σε περισσότερους του ενός εργοδότες ή ασφάλιση 
με διαφορετικές ιδιότητες στον ίδιο φορέα ή το δημόσιο, εφόσον προβλέπονταν υποχρεωτική 
καταβολή περισσότερων της μιας ασφαλιστικών εισφορών. 
- ∆ιαδοχική ασφάλιση: η ασφάλιση που έχει πραγματοποιηθεί έως την 1.1.2017 σε διαδοχικά 
χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικούς φορείς, τομείς ή λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον 
Ε.Φ.Κ.Α. 
-Αυτοτελώς απασχολούμενοι: τα πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα για το οποίο 
υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ. 
-Ελεύθεροι επαγγελματίες: τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο 
υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ. 
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-Αγρότες: Τα πρόσωπα που ασκούν αγροτική απασχόληση και βάσει γενικών, ειδικών ή 
καταστατικών διατάξεων υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, με εξαίρεση τους 
εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων, τους εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο, 
τους επαγγελματοβιοτέχνες που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά – 
πληθυσμιακά κριτήρια και τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.» 
 

Άρθρο 3 
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας 

1.Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο 
των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το 
Εκτελεστικό Συμβούλιο. 
2.Η Ολομέλεια του Ε.ΣΥ.Κ.Α. έχει ως αποστολή: 
α. Τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων κοινωνικής ασφάλειας, τη δημόσια ενημέρωση και 
την προώθηση της σχετικής με το πεδίο αυτό έρευνας β. Την ανταλλαγή εμπειριών σε διεθνές 
επίπεδο διατηρώντας παράλληλα μόνιμη συνεργασία και επικοινωνία με διεθνείς οργανισμούς 
και παρεμφερή όργανα άλλων χωρών 
γ. Την υποβολή συστάσεων, προτάσεων και εκπόνηση μελετών και εκθέσεων για τη λήψη 
νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνικής 
ασφάλειας. 
3.Το Ε.ΣΥ.ΚΑ. συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από τα εξής μέλη: 
α. Τον Πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Κ.Α., ο οποίος είναι μέλος ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(∆.Ε.Π.) Πανεπιστημίου ή ομότιμος καθηγητής, ή προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους με 
ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα κοινωνικής Προστασίας και ορίζεται ύστερα από γνώμη της 
αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής. β. Τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. γ. Τέσσερις (4) εκπροσώπους, ένας ανά Υπουργείο, ήτοι (1) εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Οικονομικών, 
του Υγείας, του Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης με τους αναπληρωτές τους, που 
ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. δ. Τον ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, με τον αναπληρωτή 
του ε. Τον ∆ιοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με τον αναπληρωτή 
του. στ. Τον ∆ιοικητή του ΟΓΑ, με τον αναπληρωτή του. ζ. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του. η. Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, με τον 
αναπληρωτή του θ. Έναν (1) εκπρόσωπο από φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας 
που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 
ι. Τον Συνήγορο του Πολίτη, με αναπληρωτή του τον Βοηθό Συνήγορο με αρμοδιότητα την 
Κοινωνική Προστασία. 
ια. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, με τον αναπληρωτή του. 
ιβ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Α∆Ε∆Υ, με τον αναπληρωτή του. 
ιγ. Έναν (1) εκπρόσωπο του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ, που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο 
οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του. 
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ιδ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο 
οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του. 
ιε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται από την Ανώτατη Γενική 
Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του. 
ιστ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον 
αναπληρωτή του. 
ιζ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΕ∆Ε και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που υποδεικνύεται 
από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του. 
ιη. ∆ύο (2) ειδικούς επιστήμονες επί θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 
ιθ. Έναν (1) ειδικό επιστήμονα επί θεμάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας που ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας. 
κ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, της Ολομέλειας των 
∆ικηγορικών Συλλόγων, της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων 
Ελλάδος, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου που 
υποδεικνύεται από κοινού από τις οργανώσεις αυτές, με τον αναπληρωτή του. 
κα. Τον ∆ιοικητή του Ε.Τ.ΕΑ. με τον αναπληρωτή του. 
4.Σε περίπτωση, κατά την οποία οι αρμόδιοι φορείς των περιπτώσεων ια' έως ιζ' και κ’ της 
προηγούμενης παραγράφου δεν υποδείξουν εντός δύο μηνών από σχετική πρόσκληση των 
Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
τους εκπροσώπους τους, η Ολομέλεια του Ε.ΣΥ.Κ.Α. λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τη συμμετοχή 
τους. 
5.α.Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.ΣΥ.Κ.Α. αποτελείται από τον Πρόεδρό του και τα μέλη των 
περιπτώσεων ιη' και ιθ' της παραγράφου 3 και συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας. 
β. Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί όσες αρμοδιότητες της ανατίθενται από την Ολομέλεια και, 
παράλληλα, λειτουργεί ως παρατηρητήριο της εφαρμογής της νομοθεσίας κοινωνικής 
προστασίας, εισηγούμενη προς τον αρμόδιο Υπουργό επί θεμάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού, 
οργανωτικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των φορέων του Ενιαίου Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλειας. 
6.α.Η θητεία των μελών του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι τριετής και δύναται να παρατείνεται μετά τη λήξη 
της αυτοδικαίως, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους κατά 
τη διάρκεια της θητείας του, το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του 
προκατόχου του. 
β. Με την απόφαση της συγκρότησης της Ολομέλειας ορίζεται ως Αντιπρόεδρος ένα από τα 
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής των περιπτώσεων ιη' ή ιθ', της παραγράφου 3 με σκοπό την 
αναπλήρωση του Προέδρου όταν αυτός κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του στην 
Ολομέλεια ή την Εκτελεστική Επιτροπή. 
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γ. Χρέη γραμματέα της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται, 
μαζί με τον αναπληρωτή του στην απόφαση συγκρότησης. 
7.Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συντάσσει την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση ή ορίζει εισηγητές, διευθύνει τις 
εργασίες τους και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία τους. 
8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση των προσώπων των περιπτώσεων 
ιη' και ιθ' της παρ. 3 ανά συνεδρίαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

 
Άρθρο 4 

Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων λειτουργών του 
∆ημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών 

1.α.Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του ∆ημοσίου, οι 
τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.∆.∆. και των ΟΤΑ α' και 
β' βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια 
σύνταξη στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται 
και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος. 
β. Για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα όρια 
ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή 
οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του ∆ημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 
2.α.Το ∆ημόσιο εξακολουθεί έως 31.12.2016 να υπολογίζει και να εισπράττει τις ασφαλιστικές 
εισφορές των προσώπων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να 
καταβάλλει τις ήδη κανονισθείσες συντάξεις, καθώς και εκείνες που θα κανονισθούν μέχρι την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
β. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 υποβάλλουν 
αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως 31.12.2016 
κανονίζονται από το ∆ημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
γ. Οι καταβαλλόμενες από το ∆ημόσιο, κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου, συντάξεις όσων από τα ανωτέρω 
πρόσωπα έχουν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την ημερομηνία αυτή, μεταφέρονται στον 
Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλονται από αυτόν, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 
13 περί ανωτάτου ορίου σύνταξης. 
3.Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή: 
α. για όσους από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α' 
120) και 1977/1991 (Α' 185), 
β. για όσους δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή 
σύνταξη Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.δ. 168/2007 (Α' 209), του Π.δ. 169/2007 (Α' 210) και των άρθρων 22 
και 27 του Ν. 1813/1988 (Α'243), 
γ. για τους λογοτέχνες καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το ∆ημόσιο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3075/2002 (Α' 297), 
δ. για όσους λαμβάνουν προσωπική σύνταξη, καθώς και 
ε. για όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα 
και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.δ. 169/2007 σε συνδυασμό και με αυτές του Π.δ. 168/2007. 
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Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του ∆ημοσίου και οι συντάξεις τους κανονίζονται με βάση τις ισχύουσες κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου συνταξιοδοτικές διατάξεις του ∆ημοσίου και καταβάλλονται από το 
∆ημόσιο. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία 
μεταβιβάστηκε ή μεταβιβάζεται η σύνταξη των υπαγομένων σε αυτές προσώπων. 
4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα ορισθεί κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου αυτού. 
 

«Άρθρο 5 (5) 
Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων ∆ημοσίου 

1. Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. 
ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών των 
προσώπων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, και κατανέμεται κατά 6,67% 
σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του ∆ημοσίου και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου. 
2. α) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής 
εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων 
(6.500) ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατ’ έτος με 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό 
μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε 
περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών 
παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο 
των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ’έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 4 του άρθρου 8. 
β) Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα πρόσωπα, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του 
ν. 3660/2008 (Α’ 78), παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την 1.1.2017. 
3. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι 
απαιτούμενες διαδικασίες για τις προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 
5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών ως αρμόδιος για την 
έκδοση αποφάσεων επί συνταξιοδοτικών θεμάτων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Ε.Φ.Κ.Α.), νοείται εφεξής ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διατηρούμενης 
της συναρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών επί θεμάτων εφαρμογής μισθολογικών 
διατάξεων επί συνταξιούχων του ∆ημοσίου. 
 

                                                            
5   Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 τροποποιούνται και προστέθηκαν νέα παράγραφος 5 
στο ίδιο άρθρο και νέα άρθρα 5Α και 5Β στον ν. 4387/2016. Τα άρθρα 5, 5Α και 5Β του ν. 4387/2016 
διαμορφώνονται ως άνω με το άρθρο 23 του Ν.4670/2020 - ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020 
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Άρθρο 5Α (6) 
Ασφάλιση εξωκοινοβουλευτικών μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών, καθώς και 

μετακλητών υπαλλήλων 
1. Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, καθώς και οι 
διοριζόμενοι σε οιαδήποτε θέση μετακλητού υπαλλήλου, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από την ημερομηνία διορισμού τους διατηρούν το καθεστώς 
ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, 
στο οποίο υπάγονταν πριν από τον διορισμό τους. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι 
έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό. 
2. α) Για την ασφάλισή τους, και για τους κλάδους στους οποίους προκύπτει υποχρέωση 
ασφάλισης βάσει του προγενέστερου καθεστώτος, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές: 
αα) για κύρια ασφάλιση, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 5, 
αβ) για υγειονομική περίθαλψη, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 41, 
αγ) για επικουρική ασφάλιση, μηνιαία εισφορά εμμίσθων ασφαλισμένων βάσει του άρθρου 97, 
αδ) για εφάπαξ παροχή, μηνιαία εισφορά εμμίσθων ασφαλισμένων βάσει του άρθρου 35. 
β) Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών, 
όπως αυτές καθορίζονται για τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 
Η εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τα πρόσωπα της παραγράφου 1 και η εργοδοτική εισφορά, 
όπου προβλέπεται, το αρμόδιο Υπουργείο για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς 
ή τον φορέα στον οποίο γίνεται ο διορισμός για τους μετακλητούς υπαλλήλους. 
Η εισφορά ασφαλισμένου παρακρατείται από τον εργοδότη, και αποδίδεται με την εργοδοτική 
εισφορά στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 
γ) Η ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται εισφορά 
μισθωτού για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 και 36. 
3. Εφόσον στο προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης περιλαμβάνονται φορείς που δεν έχουν 
ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. ή το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους φορείς 
αυτούς ασφαλιστικές εισφορές. 
4. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 κατά το αμέσως προηγούμενο πριν τον διορισμό τους 
δωδεκάμηνο δεν υπάγονταν στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής, 
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ του 
Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), και για επικουρική ασφάλιση στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης 
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. 
5. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 είναι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα, καταβάλλουν 
ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. 
(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 
6. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται στα πρόσωπα της παραγράφου 1 που 
διορίζονται από την 1.7.2019. 

                                                            
6   Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 τροποποιούνται και προστέθηκαν νέα παράγραφος 5 
στο ίδιο άρθρο και νέα άρθρα 5Α και 5Β στον ν. 4387/2016. Τα άρθρα 5, 5Α και 5Β του ν. 4387/2016 
διαμορφώνονται ως άνω με το άρθρο 23 του Ν.4670/2020 - ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020 
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Σε περίπτωση που από την αναδρομική εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων προκύψουν ποσά 
προς επιστροφή, το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται, μέχρι εξάλειψής του, με 
μελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών. Εάν προκύψει οφειλή, αυτή εξοφλείται σε 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσες με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά, 
χωρίς την επιβολή προστίμων καθυστέρησης εξόφλησης. 
7. Στις ανωτέρω ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν και πρόσωπα της παραγράφου 1 που έχουν 
διοριστεί μέχρι 30.6.2019 και εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις, εφόσον υποβάλλουν 
σχετική αίτηση εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή 
υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος από την 1.7.2019. 
 

Άρθρο 5Β (7) 
∆ικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Οι διαφορές που αναφύονται από την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού 
εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της περίπτωσης στ’ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος, με την επιφύλαξη της ειδικής 
δικαιοδοσίας του Ειδικού ∆ικαστηρίου της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος. 
Καμιά διάταξη του νόμου αυτού δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αφαιρεί ή θίγει τη δικαιοδοσία 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των διαφορών από την απονομή συντάξεων στους δημόσιους 
λειτουργούς και υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 
του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, καταργείται.» 
 

Άρθρο 6 
Ειδικές Μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του ∆ημοσίου 

1.α.Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράρου 1 του άρθρου 4 
αποχωρούν από την Υπηρεσία τους λόγω συνταξιοδότησης, μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, υπολογίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
∆ημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά τις 31.12.2014, και καταβάλλονται με τον περιορισμό των 
διατάξεων του άρθρου 13. 
β. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή για όσα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα 
δεν πληρούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τις προϋποθέσεις άμεσης 
καταβολής της σύνταξής τους. Τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 
νόμου. 
γ. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 
αποχωρούν από την Υπηρεσία τους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονίζονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα αποχωρούν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος και εντός του έτους 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο 
ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20%, του ποσού της 
σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
∆ημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής 

                                                            
7   Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 τροποποιούνται και προστέθηκαν νέα παράγραφος 5 
στο ίδιο άρθρο και νέα άρθρα 5Α και 5Β στον ν. 4387/2016. Τα άρθρα 5, 5Α και 5Β του ν. 4387/2016 
διαμορφώνονται ως άνω με το άρθρο 23 του Ν.4670/2020 - ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020 
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καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 
2 του άρθρου 14, ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 
2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και 
στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα. 
«Οι ανωτέρω προσωπικές διαφορές καταβάλλονται έως 31.12.2018.». (8) 
δ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 
56 του Π.δ. 169/2007 δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα των περιπτώσεων β' και γ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 
ε. Οι διατάξεις του άρθρου 92 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την καταβολή του Επιδόματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) στους ήδη συνταξιούχους του ∆ημοσίου, 
καθώς και σε όσους θα καταστούν συνταξιούχοι από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 
2.Συνταξιούχοι του ∆ημοσίου που κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α. 
λαμβάνουν μία ή περισσότερες συντάξεις από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, δικαιούνται από 
τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση με το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων. Σε περίπτωση που 
οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετική αιτία, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να καταβάλει αυτές 
χωριστά. 
3.Οι συντάξεις των προηγούμενων παραγράφων αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος. 
4.Ειδικά, για τα Στελέχη των Ενόπλων ∆υνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4, τίθενται σε ισχύ 
από 1.7.2016. 
«5. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α' 83) και η πράξη συνταξιοδότησής τους 
εκδίδεται την επομένη της λήξης του σχολικού έτους 2015-2016, δεν υπάγονται στις διατάξεις 
του παρόντος νόμου και ο χρόνος παραμονής τους στην υπηρεσία λογίζεται ως συντάξιμος. 
Καταληκτική ημερομηνία του δικαιώματος ανάκλησης των αιτήσεων παραίτησης των 
εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 3η.6.2016». (9) 

 

                                                            
8    Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 
προστέθηκε ΤΟ ΕΝΤΌς «» με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4472/2017 - ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017 

9   Στο άρθρο 6 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστέθηκε παράγραφος 5, ως άνω με το άρθρο 239 του Ν.4389/2016 - ΦΕΚ 94/Α/27-
5-2016 


