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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 Αθήνα  3/8/2015                                    
 
  Αριθμ. Πρωτ. 
  Α30/472/25 
 
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 35 
    
 
  ΠΡΟΣ: 
  Όλα τα Υποκαταστήματα και 
  Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  

     
 

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
   Ως ο συνημμένος Πίνακα Διανομής  
 

ΘΕΜΑ : Αύξηση σε 6% του ποσοστού παρακράτησης από τις χορηγούμενες 
κύριες συντάξεις για την ασφάλιση κλάδου παροχών ασθενείας των 
συνταξιούχων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..  
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 1 του 

Ν.4334/2015 (Φ.Ε.Κ.80/τ.Α΄/16-7-2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη 
διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 
(ΕΜΣ)», γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα: 

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του Α.Ν. 
1846/51, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 
4104/60 προβλέπεται η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τον κλάδο παροχών 
ασθενείας των συνταξιούχων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. 

Στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου, η εισφορά των συνταξιούχων του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για την κατά τα ανωτέρω ασφάλιση τους ορίζεται σε 4% επί της 
συνολικής συντάξεως. 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, από 1/7/2015, το ποσοστό 
εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες 
συντάξεις όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ.,  
διαμορφώνεται σε 6%. 

Με την υπ. αριθμ. Φ80000/οικ.32852/1092/30-7-2015 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με 
την οποία μας γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4334/2015, ορίζεται ότι τα 
ποσά της εισφοράς που προκύπτουν, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες 
συντάξεις των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται από την 
σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2015. 

 
 

ΑΔΑ: 70ΑΤ4691ΩΓ-ΛΝΘ



 
Επιπλέον, γνωστοποιείται ότι το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί 

του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αριθμ. 
ΜΠΔΣ/10362/1961/23-4-2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει. 

Συνεπώς, η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πληροφορικής  
Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα ενεργήσει αρμοδίως ώστε να γίνεται κράτηση 6%  
αρχής γενομένης της συντάξεως μηνός Σεπτεμβρίου 2015, από την οποία θα 
παρακρατηθούν και τα ποσά που προκύπτουν, ως διαφορά, για τις ήδη 
χορηγούμενες, από 1/7/2015, συντάξεις.  

Τέλος, είναι γνωστό ότι οι  εισφορές κλάδου ασθένειας αποδίδονται 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσω της 
γνωστής διαδικασίας  χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..  

 
 
 
 
Συν/να : 6 φύλλα.        
 
 
 
 
    

            
                                                                                               Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                               ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
                                                                                                 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
 
 
 
 
 

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                             
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

           & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 

 1. Γραφείο κ. Διοικητή  
 2. Γραφείο κ. κ. Υποδιοικητών 
 3.  Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών 
 4. Γραφείο κ.κ. Συντονιστών  
 5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 

 Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
α) Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών 
β) Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας 
Τμήματα Α΄ & Β΄ 
Σταδίου 29,  101 10 Αθήνα   

 6. Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών  
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Ενταύθα 

 7. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής 
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης 
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 115 27 Αθήνα  

 8.  Επιχειρησιακή Ομάδα Υποέργου Παροχών Συντάξεων 
Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

 9.  Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

10. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

11. Επιχειρησιακή Ομάδα Μητρώου 
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

12. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων  
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

13. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών 
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

14. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

15. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
α) Γραφείο Προέδρου 
β) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
γ) Δ/νση Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων 
Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι 
(Με την παράκληση η παρούσα να κοινοποιηθεί στις  
Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.    
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 80
 16 Ιουλίου 2015

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4334
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύ−

ναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στή−
ριξης (Ε.Μ.Σ.).

745
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  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 1
Φορολογικά μέτρα

1. α) Η παρ. 1 του άρθρου 21 του N. 2859/2000 (Α΄ 248) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας 
(Φ.Π.Α.) ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη 
φορολογητέα αξία.

Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο 
συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκα−
τό (13%).

Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει 
ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο 
συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%.)

Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και 
τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παρ. 13 του άρθρου 
14.».

β) Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του 
N. 2859/2000 (Α΄248) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι 
στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και 
παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκ−
παιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από 
την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, εκτός από τα φρο−
ντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέ−
ντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.».

γ) Το Παράρτημα III του N. 2859/2000 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
(παράγραφος 1 του άρθρου 21)

Α. ΑΓΑΘΑ
Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού 

τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη 
Ονοματολογία του έτους 2015 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 
1101/2014 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2014, ΕΕ 
L 312/2014). 

1. Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη 
ή κατεψυγμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή 
επεξεργασμένα, χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πε−
τεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Εξαιρούνται 
τα παραπροϊόντα σφαγίων, καθώς και τα προϊόντα των 
Δ.Κ. 0209 και 0210 (Δ.Κ. 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208).

2. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, 
χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη 
ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή 
επεξεργασμένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά και σπέρ−
ματα (Δ.Κ. 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307).

3. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. 
Μέλι φυσικό. (Δ.Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 
0407, 0408, 0409).

4. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. (Δ.Κ. 0602).

5. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα. Εξαι−
ρούνται τα προϊόντα της Δ.Κ. 0714 (Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 
0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713).

6. Καρποί και φρούτα βρώσιμα (Δ.Κ. 0801, 0802, 0803, 
0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813). 

7. Δημητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 
1007 και 1008). 

8. Προϊόντα αλευροποΐας. Άμυλα κάθε είδους (Δ.Κ. 
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 και ΕΧ 1108). 

9. Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενι−
σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια 
και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά 
από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή 
τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 
(Δ.Κ. 1509 και 1510). 

10. Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Ζυμαρικά, όχι 
ψημένα ή παραγεμισμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα. 
Ψωμί, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και όχι φρυγα−
νισμένο ή περαιτέρω επεξεργασμένο. Κάψουλες κενές 
του τύπου που χρησιμοποιούνται για φάρμακα (Δ.Κ. ΕΧ 
1901, ΕΧ 1902, ΕΧ 1905). 

11. Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά 
ή τεχνητά μεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα 
(Δ.Κ. ΕΧ 2201).

12. Φαρμακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 
3004, 3005 και 3006).

13. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δα−
σμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την 
ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. 
(Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004). Ο συντελεστής του 
φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται 
σε έξι τοις εκατό (6%).

14. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903). 
Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω 
και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902). Ο 
συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας 
περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

15. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστή−
ρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και 
παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση 
αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ 8428). 

16. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα 
για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό 
προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και 
ερεισίνωτο (Δ.Κ. 8713 και ΕΧ 8714).

17. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «εν−
δομήτρια αντισυλληπτικά», αυτολιπαινόμενοι καθετή−
ρες, καθετήρες κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες 
σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως 
υπερηβικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, 
βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού 
νεφρού (Δ.Κ. ΕΧ 9018).

18. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περι−
λαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδε−
σμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και 
άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευ−
ές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής 
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χείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά δυνάμει 
ειδικών νόμων. Παρέχει στο ελληνικό δημοσιονομικό 
συμβούλιο τα απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του, με την επιφύλαξη των στοιχείων 
που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά, δυνάμει ειδικών 
νόμων. Μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
και της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας 
με το οποίο ρυθμίζονται θέματα αμοιβαίας συνεργασίας 
και ανταλλαγής πληροφοριών αναγκαίων για την εκ−
πλήρωση των καθηκόντων των δυο πλευρών, σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές.»

22.γ. Το άρθρο 32 του N. 4270/2014 καταργείται.
23. α) Η αληθής έννοια της παρ. 4 του άρθρου 20 του 

N. 3832/2010, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με την παρ. 17 του άρθρου 323 του N. 4072/2012, είναι ότι 
ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προσλαμβάνεται για 
να παρέχει στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. νομικές συμβουλές και γνω−
μοδοτήσεις και γενικά κάθε είδους νομικές υπηρεσίες 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, συμπεριλαμ−
βανομένης της εξώδικης ή δικαστικής εκπροσώπησής 
της μετά από ανάθεση από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του N. 3832/2010, όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 323 
του N. 4072/2012.

β) Η αληθής έννοια της παρ. 1 του άρθρου 166 του 
N. 4194/2013 είναι ότι αυτή δεν κατισχύει και δεν κα−
ταργεί τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
N. 3832/2010, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με την παρ. 17 του άρθρου 323 του N. 4072/2012, με την 
οποία καταργήθηκε η προγενεστέρως προβλεπόμενη 
υπαγωγή της πρόσληψης του Νομικού Συμβούλου της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων του άρ−
θρου 11 του N. 1649/1986 και η οποία θεσπίστηκε, ειδικώς 
προς κατάργηση της υπαγωγής αυτής, σε συμμόρφωση 
προς τη «Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στα Στατιστικά 
Στοιχεία», η οποία κυρώθηκε με το N. 4051/2012 (άρθρο 8 
και Παράρτημα, αριθμός 1, περίπτωση μ΄ των ενεργειών 
για βελτίωση).

24. Δαπάνες για: α) παροχή συμβουλευτικών υπηρε−
σιών, που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας της 
απογραφής πληθυσμού−κατοικιών του έτους 2011 και 
β) για αμοιβή του Νομικού Συμβούλου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που 
διορίστηκε κατόπιν της προκήρυξης ΓΠ−841/20.11.2013, 
από το χρονικό διάστημα από 14.2.2014 έως τη δημο−
σίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες και 
εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται υποχρεωτικά από 
τον προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αμέσως μετά τη δη−
μοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

25. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εισηγείται στον 
Υπουργό Οικονομικών ημιαυτόματα μέτρα περικοπής 
δαπανών σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους 
πρωτογενών πλεονασμάτων, και ειδικότερα μηνιαίων/
τριμηνιαίων στόχων σύμφωνα με το πρόγραμμα οικο−
νομικής προσαρμογής εξαιρουμένου του επενδυτικού 
σκέλους, οι οποίοι ορίζονται για όλους τους υποτομείς 
της Κυβέρνησης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία σε επίπεδο Γενικής 
Κυβέρνησης εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις από 
τον τριμηνιαίο στόχο, οι οποίες δεν αποδίδονται σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, κατά την έννοια της περίπτω−

σης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του N. 4270/2014, ενερ−
γοποιείται διορθωτικός μηχανισμός ύστερα από σχετική 
γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. 

Ο διορθωτικός μηχανισμός συνίσταται στην κάλυψη 
της απόκλισης είτε με περικοπή δαπανών είτε με ανά−
ληψη δράσεων για την ενίσχυση των εσόδων. Η εφαρ−
μογή του διορθωτικού μηχανισμού δεν συνεπάγεται τη 
μη εφαρμογή του μέρους Ζ΄ του N. 4270/2014, αλλά 
λειτουργεί συνδυαστικά με τις διατάξεις του. 

Η περικοπή δαπανών ή /και η ενίσχυση των εσόδων 
θα εφαρμόζεται κατά σειρά προτεραιότητας: α) στον 
φορέα ή τους φορείς από τον οποίο προέρχεται η από−
κλιση, β) σε οποιονδήποτε από τους φορείς που ανήκουν 
στον ίδιο υποτομέα και που εποπτεύονται από το ίδιο 
Υπουργείο με εκείνον ή εκείνους από τον οποίο προέρ−
χεται η απόκλιση, γ) σε οποιονδήποτε από τους φορείς 
ανήκουν στον ίδιο υποτομέα με εκείνον ή εκείνους από 
τον οποίο προήλθε η απόκλιση ανεξαρτήτως εποπτεύ−
οντος Υπουργείου και δ) σε οποιονδήποτε φορέα ή 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

26. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζο−
νται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
των προηγούμενων παραγράφων. 

27. Στους συνταξιοδοτούμενους όλων των ασφαλι−
στικών ταμείων μετά τις 30.6.2015, χορηγείται σύνταξη 
που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά 
τη συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες 
ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο 
όριο).

Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 
του N. 3863/2010 (Α΄ 115) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλι−
ση οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο 
έως και 31.12.2010 και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότη−
σης για σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015 
δικαιούνται:».

28. Από 1.1.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία 
και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν 
ενταχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Κάθε αντί−
θετη με το περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής διάταξη 
καταργείται.

29. Από την ανωτέρω ημερομηνία πόροι όλων των 
εντασσόμενων ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο 
ΕΤΕΑ είναι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 38 του 
N. 4052/2012.

30. Από 1.1.2016 έως 31.12.2021 οι εγγυημένες σε μηνι−
αία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική επιχορή−
γηση) προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης 
διατηρούνται σε ονομαστικούς όρους, στο ύψος που 
προβλέπεται για την 31.7.2015.

31. Από 1.7.2015 οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης 
όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώνονται 
σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις. 
Από την ανωτέρω ημερομηνία θεσπίζεται εισφορά 6% 
υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις επικουρικές 
συντάξεις που παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες 
επικουρικές συντάξεις.

32. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα 
εκδοθούν έως τις 31 Ιουλίου 2015, ρυθμίζονται θέματα 
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εφαρμογής των προηγούμενων άρθρων, που αφορούν τους όρους ένταξης ταμείων ή τομέων στο Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης τις λεπτομέρειες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Aθήνα, 16 Ιουλίου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)   

ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ & Δ΄ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ       : Σταδίου 29                                                         

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Βρέκου,  

                                  Β. Δρακόπουλος 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3368124  

                           210-3368003 

        

 

        Αθήνα    30/7/2015 
     Α.Π. Φ.80000/οικ.32852/1092   

 
ΠΡΟΣ:1.  Όλους τους φορείς Κύριας  

                 & Επικουρικής Ασφάλισης 

     αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας,  

                 Κοινωνικής Ασφάλισης  

                & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

  

              2. Υπουργείο Υγείας  

                  α. Γραφείο κ. Υπουργού 

                  β. Γενική Δ/νση  

                  Οικονομικών Υπηρεσιών   

                  Αριστοτέλους 17 

                  101 87 Αθήνα 

 

              3. Ε.Ο.Π.Π.Υ. 

                  α. Γραφείο κ. Προέδρου 

                  β. Δ/νση Οικονομικών  

                  Υπηρεσιών   

                  Αποστόλου Παύλου 12 

                  151 23 Μαρούσι                  

 

 

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 

80, Α΄)» 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 80, τεύχος Α΄/16.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 

4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».  

Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄) αυξάνεται το 

ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις 

κύριες συντάξεις και θεσπίζεται ασφαλιστική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη,  η οποία 

παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.  

 

Ειδικότερα:  

 

i.Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, από 01.07.2015, αυξάνεται το 

ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις 

όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ, από 4% σε 6%. H 

μοναδική, δηλαδή, τροποποίηση σε σχέση με τα ισχύοντα πριν την ψήφιση της 

κοινοποιούμενης διάταξης  συνίσταται στην αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της ανωτέρω 

παρακράτησης για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ. 
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Το ανωτέρω ποσοστό, υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της 

κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23.04.2013 εγκύκλιο της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.   

ii. Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, θεσπίζεται εισφορά υγειονομικής 

περίθαλψης σε ποσοστό 6%, η οποία παρακρατείται εφεξής από τις καταβαλλόμενες 

επικουρικές συντάξεις. 

Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της 

επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τη ρητή ως άνω διάταξη. 

iii. Τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς 

επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται από τις κύριες 

και επικουρικές συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2015 και αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, 

σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 80000/οικ. 22443/4522/8.10.2012 (Β΄2810) Κ.Υ.Α.. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων 

υπηρεσιών σας  για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων. 

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού                                                      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Κοινωνικής                         & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

    Ασφάλισης 

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  

4. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Κ.Α.                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 

5.  Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 

6. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13) 

7. ΙΡΙΔΑ 
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