
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 
Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλά-

δου Σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 

1-1-2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 8 του ν. 4387/2016 

(Α΄, 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Με-
ταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016 
(ΦΕΚ 106 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1, 4 και 5 και του 
άρθρου 40 παρ. 5 του ν. 4387/2016 (Α΄, 85) «Ενιαίο Σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλι-
στικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄, 
98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 113/2014 (Α΄, 180) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 24/2015 (Α΄, 
20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και 
του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄, 29) «Ρυθμίσεις για 
τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α΄, 116) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

7. Την υπ’ αριθμ. 44549/Δ9.12193/9-10-2015 (Β΄ 2169) 
υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιος Πετρόπουλο», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 54051/
Δ9.14200/22-11-2016 (Β΄ 3801).

8. Την αριθμ. 49361/1767/26-10-2016 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Σύμφωνα με την εισήγηση, για 
τις περιπτώσεις Α έως και Ζ εκτιμάται απώλεια εσόδων 
στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ 27 εκ. για το έτος 2017, 
55 εκ. έως το έτος 2018, 60 εκ. έως το έτος 2019, 92 εκ. 
έως το έτος 2020, για τις περιπτώσεις ΙΔ έως και ΙΗ, για 
το μέρος που αφορά την αναπροσαρμογή των ασφαλι-
στικών εισφορών του εργοδότη, η οικονομική επίπτωση 
είναι δημοσιονομικά ουδέτερη για τον προϋπολογισμό 
της Γενικής Κυβέρνησης, δεδομένου ότι οι μεταβολές 
στην εργοδοτική εισφορά αντισταθμίζονται με ισόποσες 
καταβολές στα έσοδα του ΕΦΚΑ και τέλος, για τις περι-
πτώσεις Η έως και ΙΓ οι οικονομικές συνέπειες δεν είναι 
δυνατόν να εκτιμηθούν λόγω μη διαθέσιμων στοιχείων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπά-
γονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 
38 του ν. 4387/2016, τα παρακάτω πρόσωπα:

Α. Οι ασφαλισμένοι στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπι-
κού ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992 και οι εργοδότες που κατα-
βάλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους 
αυτούς

Β. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που ήταν ασφα-
λισμένοι στο Ταμείο Συντάξεως μέχρι 31-12-1992 Προ-
σωπικού ΗΣΑΠ κατά την ημερομηνία ένταξής του στο 
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (1-8-2008) και οι εργοδότες που καταβάλουν 
ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς

Γ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που ήταν ασφα-
λισμένοι μέχρι 31-12-1992 στο Ταμείο Συντάξεως Προ-
σωπικού ΕΤΕ κατά την ημερομηνία ένταξής του στο 
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (1-8-2008) και οι εργοδότες που καταβάλουν 
ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς

Δ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που ήταν ασφα-
λισμένοι μέχρι 31-12-1992 στο Ταμείο Ασφάλισης Προ-
σωπικού ΕΤΒΑ κατά την ημερομηνία ένταξής του στο 
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (1-8-2008) και οι εργοδότες που καταβάλουν 
ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ε. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που ήταν ασφα-
λισμένοι μέχρι 31-12-1992 στο Ταμείο Ασφάλισης Προ-
σωπικού ΟΤΕ κατά την ημερομηνία ένταξής του στο 
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (1-8-2008) και οι εργοδότες που καταβάλουν 
ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς

ΣΤ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που ήταν ασφα-
λισμένοι μέχρι 31-12-1992 στο Ταμείο Ασφάλισης Προ-
σωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας η Εθνική κατά την ημε-
ρομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (1-8-2008) και οι 
εργοδότες που καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για 
τους ασφαλισμένους αυτούς

Ζ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που ήταν ασφαλι-
σμένοι στο Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλι-
σης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώ-
σεων μέχρι την ημερομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 
(31-7-2007) και ασφαλίζονται για απασχολήσεις τους από 
1-8-2007 και μετά σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις στο 
ΤΣΕΑΠΓΣΟ και οι εργοδότες που καταβάλουν ασφαλιστι-
κές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς

Η. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 
που εργάζονται ως προσωπικό εδάφους αεροπορικών 
επιχειρήσεων και οι εργοδότες που καταβάλουν ασφα-
λιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς

Θ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 
που εργάζονται ως ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών 
επιχειρήσεων ή ΥΠΑ- τεχνικό προσωπικό και οι εργο-
δότες που καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους 
ασφαλισμένους αυτούς

Ι. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 
που εργάζονται ως πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών 
που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε 
πτητικές εργασίες και οι εργοδότες που καταβάλουν 
ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς

ΙΑ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 
που εργάζονται ως ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μου-
σικού, υποβολείς και μουσικοί εγχόρδων και κρουστών 
οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου και 
προσωπικό σκηνής και οι εργοδότες που καταβάλουν 
ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς

ΙΒ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 
που εργάζονται ως ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, 
μουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές και οι εργο-

δότες που καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους 
ασφαλισμένους αυτούς

ΙΓ. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μετά την 1-1-1993 
που εργάζονται ως ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, 
μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικοί εγ-
χόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί 
θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό 
σκηνής, χορευτές - χορεύτριες, προσωπικό Ο.Α. και αε-
ροπορικών εταιριών, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών 
που εκτελούν πτητικές εργασίες και οι εργοδότες που 
καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλι-
σμένους αυτούς

ΙΔ. Οι τακτικοί υπάλληλοι ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΝΠΔΔ που 
συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθε-
στώς του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955) και οι εργοδότες 
που καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφα-
λισμένους αυτούς

ΙΕ. Οι τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτού-
νται από το ίδιο το ΝΠΔΔ με διατάξεις που ακολουθούν 
τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου

ΙΣΤ. Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που ασφα-
λίζονται με τις διατάξεις του πρώην Ταμείου Συντάξε-
ων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης 
(ΤΣΠΕΑΘ)

ΙΖ. Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που ασφα-
λίζονται με τις διατάξεις του πρώην Ταμείου Ασφάλισης 
Τεχνικών Τύπου Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΤΑΤΤΑΘ)

ΙΗ. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Τομέα Υγειονομικών 
του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων 
(ΕΤΑΑ) που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του πρώην 
Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών

ΙΘ. Τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 40 του 
ν.  4387/2016, δηλαδή οι ασφαλισμένοι που έως την 
έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφά-
λιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετα-
κλητοί πολίτες τρίτων χωρών.

Άρθρο 2
Ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών

Από την 1-1-2017 τα ποσοστά των ασφαλιστικών ει-
σφορών κλάδου σύνταξης για τους ασφαλισμένους και 
τους εργοδότες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσης, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

 Α 
ΤΑΠ-ΔΕΗ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

11 % μέχρι 31/12/2016 
9,92 % από 1/1/2017 
8,84 % από 1/1/2018 
7,75 % από 1/1/2019 
6,67 % από 1/1/2020 

22 % μέχρι 31/12/2016 
19,83 % από 1/1/2017 
17,67 % από 1/1/2018 
15,5 % από 1/1/2019 

13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 παρ. 1 και 4 
ν. 4387/2016 
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Β 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

8,835 % μέχρι 31/12/2016 
8,29 % από 1/1/2017 
7,75 % από 1/1/2018 
7,22 % από 1/1/2019 
6,67 % από 1/1/2020 

19,165 % μέχρι 31/12/2016 
17,70 % από 1/1/2017 
16,25 % από 1/1/2018 
14,79 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 παρ. 1 και 4 
ν. 4387/2016 

Γ και Δ 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ 

και τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  
ΔΙΑΤΑΞΗ

ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

8,835 % μέχρι 31/12/2016 
8,29 % από 1/1/2017 
7,75 % από 1/1/2018 
7,22 % από 1/1/2019 
6,67 % από 1/1/2020 

19,915 % μέχρι 31/12/2016 
18,27% από 1/1/2017 
16,66 % από 1/1/2018 
14,98 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

19,665% μέχρι 31/12/2016 
18,08 % από 1/1/2017 
16,5 % από 1/1/2018 
14,9% από 1/1/2019 

13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 
παρ. 1 και 4 

ν. 4387/2016 

Ε 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

8,835 % μέχρι 31/12/2016 
8,29 % από 1/1/2017 
7,75 % από 1/1/2018 
7,22 % από 1/1/2019 
6,67 % από 1/1/2020 

Για τους υπαλλήλους του 
τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ η εισφορά 

είναι ήδη 6,67% 

ΟΤΕ 
19,165%  
17,70 %  
16,25 %  
14,79 %  

13,33%

ΟΣΕ-ΕΛΤΑ-ΤΑΠ-ΟΤΕ
18,665% μέχρι 31/12/2016
17,33 % από 1/1/2017
15,99 % από 1/1/2018
14,67 % από 1/1/2019
                 από 1/1/2020

ΑΡ. 38 παρ. 1 
και 4 

ν. 4387/2016 

ΣΤ 
Πρώην Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας η 

Εθνική 
(ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ») 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

6,67 % 

16,665 % μέχρι 31/12/2016 
15,83 % από 1/1/2017 

15 % από 1/1/2018 
14,16 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 παρ. 1 
και 4 

ν. 4387/2016 
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 Ζ 
Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 

Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
(πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ) 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

8 % μέχρι 31/12/2016 
7,67 % από 1/1/2017 
7,34 % από 1/1/2018 
7,00 % από 1/1/2019 
6,67 % από 1/1/2020 

15 % μέχρι 31/12/2016 
14,58 % από 1/1/2017 
14,17 % από 1/1/2018 
13,75 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 παρ. 1 
και 4 

ν. 4387/2016 

Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ 
Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 1/1/1993 

προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων 
ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ- τεχνικό προσωπικό 

πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε 
πτητικές εργασίες 

ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μουσικού, 
υποβολείς 

μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, 
τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου 

προσωπικό σκηνής 
ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου 

χορευτές 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

10,97 % μέχρι 31/12/2016 
9,9 % από 1/1/2017 

8,83 % από 1/1/2018 
7,75 % από 1/1/2019 
6,67 % από 1/1/2020 

16,03 % μέχρι 31/12/2016 
15,36 % από 1/1/2017 
14,69 % από 1/1/2018 
14,01 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 παρ. 1 
και 4 

ν. 4387/2016 

ΙΓ 
Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 1/1/1993 

ηθοποιοί μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας 
μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων 

τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου 
υποβολείς 

προσωπικό σκηνής 
χορευτές 

προσωπικό Ο.Α. και αεροπορικών εταιριών 
πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

8,87 % μέχρι 31/12/2016 
8,32 % από 1/1/2017 
7,77 % από 1/1/2018 
7,22 % από 1/1/2019 
6,67 % από 1/1/2020 

14,73 % μέχρι 31/12/2016 
14,38 % από 1/1/2017 
14,03 % από 1/1/2018 
13,68 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 παρ. 1 και 4 
ν. 4387/2016 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45033Τεύχος Β’ 4458/30.12.2016

ΙΔ 
Ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993 

Τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό 
καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955) 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

6,67 % 

25,33 % μέχρι 31/12/2016 
22,33 % από 1/1/2017 
19,33 % από 1/1/2018 
16,33 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 παρ. 1 και 4 
ν. 4387/2016 

ΙΕ 
Ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993 

Τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο το ΝΠΔΔ με διατάξεις που 
ακολουθούν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

6,67 % 

0 % μέχρι 31/12/2016 
3,33 % από 1/1/2017 
6,67 % από 1/1/2018 

10,00 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 παρ. 1 και 4 
ν. 4387/2016 

ΙΣΤ 
Τακτικοί υπάλληλοι ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - πρώην ΤΣΠΕΑΘ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

8,5 % μέχρι 31/12/2016 
8,05 % από 1/1/2017 
7,6 % από 1/1/2018 

7,15 % από 1/1/2019 
6,67 % από 1/1/2020 

7,5 % μέχρι 31/12/2016 
8,95 % από 1/1/2017 
10,4 % από 1/1/2018 

11,85 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 παρ. 1 και 4 
ν. 4387/2016 

ΙΖ 
Τακτικοί υπάλληλοι ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - πρώην ΤΑΤΤΑΘ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

6,67 % 

17 % μέχρι 31/12/2016 
16,09 % από 1/1/2017 
15,18 % από 1/1/2018 
14,27 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 παρ. 1 και 4 
ν. 4387/2016 

ΙΗ 
Ασφαλισμένοι πριν και μετά την 1/1/1993 

Τακτικοί υπάλληλοι ΕΤΑΑ - Τομέας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

6,67 % 

4 % μέχρι 31/12/2016 
6,33 % από 1/1/2017 
8,66 % από 1/1/2018 

10,99 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 38 παρ. 1 και 4 
ν. 4387/2016 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ45034 Τεύχος Β’ 4458/30.12.2016

ΙΘ 
Ασφαλισμένοι πριν και μετά την 1/1/1993 

που έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως 
μισθωτοί-ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

0 % μέχρι 31/12/2016 
1,67 % από 1/1/2017 
3,34 % από 1/1/2018 
5,00 % από 1/1/2019 
6,67 % από 1/1/2020 

14 % μέχρι 31/12/2016 
13,83 % από 1/1/2017 
13,67 % από 1/1/2018 
13,50 % από 1/1/2019 
13,33 % από 1/1/2020 

ΑΡ. 40 παρ. 5 
ν. 4387/2016 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ45036 Τεύχος Β’ 4458/30.12.2016

*02044583012160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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