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ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4331 

Μέτρο για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία 

(ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΛ), καταπολέμηση της 

εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα 

και άλλες διατάξεις. 

t Άρθρο 38 , . 
Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες 

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 

3863/2010 {Α' 115), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως 

εξής: 

«2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που 

ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού 

φορέα ή Τομέα, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι 

μεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) μηνιαίων συντάξεων 

κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυτά 

ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα 

και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, στα 

οποία περιλαμβάνεται η κύρια οφειλή, καθώς και τα 

πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις και ποσά από 

αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν του ποσού 

των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. 

3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή πα- 

ρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες 

μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 

εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη 

του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος 

συνταξιοδότησης.» 

2. Η περίπτωση α' της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 

3863/2010, όπως ισχύει, καταργείται. 

3. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για αιτήσεις που θα υπο-

βληθούν από την ισχύ του νόμου και μετά, καθώς και για 

αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχει παρέλθει η 

προθεσμία των δύο μηνών που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 258/1983, 

για την καταβολή εφάπαξ του προβλεπόμενου ποσού, 

καθώς και για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινο-

ποιηθεί η οφειλή μέχρι την ισχύ του νόμου, 

4. Κατ’ εξαίρεση οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν 

αίτηση συνταξιοδότησης έως 30.9.2015 μπορούν να υπα-

χθούν σε ειδικό καθεστώς συμψηφισμού με αναδρομικά 

δικαιούμενες συντάξεις, του συνόλου της οφειλής τους ή 

μέρους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 

τελών, τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς και ποσών από 

αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, εφόσον το ποσό των 

αναδρομικών συντάξεων δεν επαρκεί για πλήρη συμψη-

φισμό της οφειλής τους. 

Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συμψηφίζεται με 

αναδρομικές συντάξεις, παρακρατείται από τα ποσά των 

συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι 

περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση 

παρακρατείται αναδρομικά από τη σύνταξη του πρώτου 

μήνα, μετά το συμψηφισμό. 

Συνολικά, το ποσό της οφειλής που συμψηφίζεται με 

αναδρομικές συντάξεις, καθώς και εκείνο που παρα- 

κρατείται σε μηνιαίες δόσεις από την καταβαλλόμενη 

σύνταξη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα 

χιλιάδων (50.000) ευρώ. Επιπλέον ποσό οφειλής κατα-

βάλλεται εφάπαξ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το 

άρθρο 6 του π.δ. 258/1983. 

Για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην παρούσα 

ρύθμιση η συνταξιοδοτική απόφαση δεν εκδίδεται πριν την 

πάροδο τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών από την 

υποβολή της αίτησης. Μέχρι να εκδοθεί από τον 

ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα η οριστική συνταξιοδοτική 

απόφαση, λαμβάνουν από την ημερομηνία που ορίζουν οι 

καταστατικές διατάξεις του φορέα ή Τομέα, μηνιαί- ως 

ποσό ύψους τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, χωρίς 

δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3996/2011. Το ποσό αυτό 

συμψηφίζεται με τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις. 

Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην ειδική αυτή ρύθ-

μιση αποκτούν δικαίωμα λήψης παροχών ασθένειας. Η 

μηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασθένειας υπολογίζεται επί 

του καταβαλλόμενου ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) 

ευρώ. Μετά την έκδοση της οριστικής συ- νταξιοδοτικής 

απόφασης, η εισφορά υπέρ του κλάδου ασθένειας 

επανυπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης 

συνταξιοδότησης, βάσει του δικαιούμενου ποσού σύνταξης 

και το επιπλέον ποσό εισφοράς συνυπολογίζεται στο 

συνολικά οφειλόμενο ποσό και συμψηφίζεται ή 

παρακρατείται σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. 

Με ανέκκλητη δήλωσή τους οι ασφαλισμένοι μπορούν να 

παραιτηθούν του δικαιώματος λήψης του ανωτέρω ποσού 

κατά την περίοδο αναμονής έκδοσης της οριστικής 

συνταξιοδοτικής απόφασης, χωρίς δικαίωμα λήψης 

παροχών ασθένειας. 

Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση 

συνυποβάλλουν με τη σχετική αίτηση υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για το χρόνο ασφάλισης στα 

οικεία ασφαλιστικά ταμεία και αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να εξοφλήσουν εντός των προβλεπόμενων 

προθεσμιών το επιπλέον ποσό οφειλής που δεν 

συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω 

οριζόμενα. 

Εάν δεν πληρούνται οι όροι συνταξιοδότησης τα ποσά 

σύνταξης που έχουν καταβληθεί στους ασφαλισμένους  



αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το ίδιο ισχύει 

και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. 

Στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και 

ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησής τους έχει 

απορριφθεί ή έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 

του π.δ. 258/1983 δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ 

καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού 

οφειλής, εφόσον υποβάλλουν νέα αίτηση έως 30.9.2015. 

Άρθρο 39 

Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ 

1. Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του 

Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) - Τομέας 

Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

(ΤΣΜΕΔΕ), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών 

(ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) - που έχουν υπαχθεί 

στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο 

Δημόσιο από 1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους 

ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν να 

επιλέξουν με αίτησή τους την κατάταξή τους σε μία εκ των δύο 

κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που 

προβλέ- πονται από τα προεδρικά διατάγματα 

124/1993,126/1993 και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή 

μέχρι 31.12.2016. 

2. Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε κατώτερη 

της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισμένοι 

πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε 

περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 

ρύθμισης οφειλών και να είναι ενήμεροι. 

3. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει 

από την πρώτη του επόμενου έτους εντός του οποίου 

υποβλήθηκε η αίτηση. 

Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2015, 

είναι δυνατή η αναδρομική υπαγωγή σε κατώτερη 

ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2015. Σε περίπτωση που 

έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το 

έτος 2015, με βάση την υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, 

οι υπηρεσίες των Τομέων του ΕΤΑΑ συμψηφίζουν το επιπλέον 

καταβληθέν ποσό με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές. 

4. Οι ασφαλισμένοι παραμένουν στην κατώτερη επι- 

λεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον καταβάλλουν 

εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και σε 

περίπτωση που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης δεν 

έχουν εκπέσει αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επανέρχονται 

αυτοδικαίως στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία που 

θα υπάγονταν βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, εφόσον δεν 

είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη 

ασφαλιστική κατηγορία. 

5. Το δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεωτικής 

ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ. 

Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του 

δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική 

κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επα- νέλθει με 

νεότερη αίτησή του, για μία και μόνο φορά, κατατασσόμενος 

στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία. Στην περίπτωση 

αυτή η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία γίνεται 

από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της νέας αίτησης 

μήνα. 

6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς 

των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και 

πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολού-

μενων (ΕΤΑΑ), καθώς και στην ειδική προσαύξηση του 

ΤΣΜΕΔΕ και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ. 

7. Οι ασφαλισμένοι των Τομέων των κλάδων κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του 

Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), που 

έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας 

ασφάλισης ή στο Δημόσιο μέχρι 31.12.1992, και 

ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς του ΕΤΑΑ ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες, ή έμμισθοι υπόχρεοι της ειδικής 

προσαύξησης (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) καταβάλλουν από 1.1.2015 

έως 31.12.2016 προς τους Τομείς τις προβλεπό- μενες 

εισφορές, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 

30.6.2011. 

Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί συμψη-

φίζονται με μελλοντικές εισφορές. 

Από 1.1.2017 οι ανωτέρω ασφαλισμένοι καταβάλλουν 

προς τους Τομείς του ΕΤΑΑ, πέραν της προβλεπόμενης από 

την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστικής εισφοράς και την 

προβλεπόμενη από την παρ. 14 του άρθρου 44 του ν. 

3986/2011, όπως ισχύει, πρόσθετη εισφορά. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από 

γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό 

θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. 

9. Οι αναδρομικές οφειλές εισφορών των μέχρι 

31.12.1992, καθώς και των από 1.1.1993 ασφαλισμένων 

προς τους Τομείς του ΕΤΑΑ, που αφορούν το χρονικό 

διάστημα από 1.7.2011 μέχρι 31.12.2014 και έχουν προκύ- 

ψει από την επιβολή της προβλεπόμενης πρόσθετης 

εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, 

όπως ισχύει, καθώς και λόγω της υποχρεωτικής μετάταξης 

σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την παρ. 15 του άρθρου 44 του ν. 

3986/2011, αντίστοιχα, καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις, 

χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών λόγω 

καθυστέρησης εξόφλησής τους. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη 

του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων, ο 

χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή της ρύθμισης της παρούσας 

παραγράφου. 


