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Έληαμε ζηνλ ΔΦΚΑ ησλ πθηζηάκελσλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κηζζσηώλ, 

απηναπαζρνινύκελσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ 

 

Με ηελ ΣηΔ 1882/2019 απόθαζή ηεο, ε Οινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο απέξξηςε 

αίηεζε αθπξώζεσο ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, θαζώο θαη ηεζζάξσλ κειώλ ηνπ 

κεραληθώλ κε ρξόλν αζθαιίζεσο ζην ΔΤΑΑ-ΤΣΜΔΓΔ, θαηά α) ηεο 

Φ.80000/νίθ.60871/16291/2.1.2017 απνθάζεσο ηνπ Υθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθαιίζεσο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο κε ηίηιν «Παύζε από 1-1-2017 ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εληαζζνκέλσλ ζηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο- Δ.Φ.Κ.Α. θνξέσλ, θιάδσλ, ηνκέσλ θαη 

ινγαξηαζκώλ» (Β΄3/5.1.2017) θαη β) ηεο Γ9/56379/14950/28.12.2016 απνθάζεσο ηνπ Υθππνπξγνύ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο κε ηίηιν «Γηνξηζκόο Γηνηθεηή, 

Υπνδηνηθεηώλ, νξηζκόο Πξνέδξνπ, θαη κειώλ ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δληαίνπ Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο (Δ.Φ.Κ.Α.)» (η. Υ.Ο.Γ.Γ. 729/30.12.2016, δηόξζσζε ζθάικαηνο η. 

Υ.Ο.Γ.Γ. 13/18.1.2017). Οη πξάμεηο απηέο έρνπλ εθδνζεί θαη’ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

4387/2016, κε ηηο νπνίεο ζπληζηάηαη, σο νξγαληζκόο ππνρξεσηηθήο θύξηαο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, 

ν Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ), ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη νη πθηζηάκελνη θνξείο 

θύξηαο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαη ππάγνληαη ζ’ απηόλ δεκόζηνη ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί, 

κηζζσηνί, απηναπαζρνινύκελνη, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη αγξόηεο ππό εληαίνπο θαλόλεο 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη παξνρώλ. Δηδηθόηεξα, κε ηελ πξώηε πξνζβαιιόκελε απόθαζε, 

εθδνζείζα θαη’ εμνπζηνδόηεζε ησλ άξζξσλ 51, 53 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2β ηνπ άξζξνπ 100 

ηνπ λ. 4387/2016, «δηαπηζηώλεηαη» ε παύζε ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ θ.ιπ. πνπ παξαηίζεληαη ζην 

σο άλσ άξζξν 51 ιόγσ εληάμεώο ηνπο ζηνλ ΔΦΚΑ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηνκέαο ΤΣΜΔΓΔ ηνπ 

ΔΤΑΑ, θαη ε από 01.01.2017 θαηάξγεζε ησλ ζέζεσλ ησλ Γηνηθεηώλ, ησλ Υπνδηνηθεηώλ, ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ, θαζώο θαη ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ 

εληαζζνκέλσλ ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκώλ, πιελ ηνπ NAT θαη ηνπ 

ΟΓΑ. Πεξαηηέξσ, κε ηε δεύηεξε πξνζβαιιόκελε δηνξίζζεθαλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 51 παξ. 

1, 57 θαη 100 παξ. 3 πεξ. α΄ θαη η΄ ηνπ λ. 4387/2016, ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα ζηε ζέζε ηνπ Γηνηθεηή 

θαη ησλ Υπνδηνηθεηώλ ηνπ ΔΦΚΑ, θαζώο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη νη 

αλαπιεξσηέο ηνπ. Με ηελ θξηλόκελε αίηεζε πξνβιήζεθε, κεηαμύ άιισλ, όηη αληίθεηηαη ζην 

Σύληαγκα θαη ζε ινηπνύο ππεξλνκνζεηηθήο ηζρύνο θαλόλεο δηθαίνπ ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4387/2016 δεκηνπξγία  εληαίνπ θνξέα θνηλσληθήο αζθαιίζεσο κε ηελ ππαγσγή ζ’ απηόλ κηζζσηώλ 

θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ, πξαγκαηνπνηνύλησλ εηζόδεκα ππό αλόκνηεο ζπλζήθεο πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη, δε, ησλ κεραληθώλ, ζε ζρέζε όρη κόλν κε 



ηνπο κηζζσηνύο αιιά θαη ηνπο ινηπνύο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ππό εληαίνπο θαλόλεο εηζθνξώλ 

θαη παξνρώλ, θαηά ζπγρώλεπζε πθηζηακέλσλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ κε δηαθνξεηηθό επίπεδν 

βησζηκόηεηαο θαη ρσξίο ηελ εθπόλεζε ηεο θαηάιιειεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο. 

 Τν Γηθαζηήξην, αθνύ επαλέιαβε ηα θξηζέληα κε ηε ΣηΔ 1880/2019 απόθαζή ηνπ σο πξνο 

ηελ έθηαζε ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα όξηα ηνπ 

λνκνζέηε θαηά ηελ εμεηδίθεπζή ηεο, θαζώο θαη ηελ θύζε ησλ εηζθνξώλ, έθξηλε όηη, ελ πξνθεηκέλσ, 

ε έληαμε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016, όισλ ησλ πθηζηάκελσλ θνξέσλ θύξηαο θνηλσληθήο 

αζθαιίζεσο κηζζσηώλ, απηναπαζρνινύκελσλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θαη αγξνηώλ ζε έλα 

εληαίν θνξέα θαη ε ππαγσγή ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο ζε παξερόκελε από ηνλ λέν θνξέα αζθάιηζε 

δελ αληίθεηληαη, θαη’ αξρήλ, ζην Σύληαγκα από απόςεσο δηαθνξάο είηε ηνπ βαζκνύ επηπέδνπ 

νηθνλνκηθήο επξσζηίαο θαη βησζηκόηεηαο ησλ εληαζζόκελσλ θνξέσλ είηε ζπλζεθώλ 

απαζρνιήζεσο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεσο εηζνδήκαηνο από απηνύο, 

απνξξίπηνληαο σο αβάζηκν ηνλ ιόγν αθπξώζεσο, θαηά ηνλ νπνίν ην άξζξν 22 παξ. 5 Σ., 

ζπλδένληαο ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε, δελ επηηξέπεη ηελ παξνρή 

θνηλσληθήο αζθαιίζεσο από ηνλ ίδην θνξέα ζε αζθαιηζκέλνπο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

απαζρνιήζεσο θαη όηη ε κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο ησλ βηώζηκσλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ θαη ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπο, όπσο ν θιάδνο ΤΣΜΔΓΔ ηνπ ΔΤΑΑ, ζε άιιν αζθαιηζηηθό θνξέα αληίθεηηαη 

ζην άξζξν 17 Σ. θαη ζην άξζξν 1 ΠΠΠ ΔΣΓΑ, ηδίσο ζην κέηξν πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη θαη 

αζθαιηζκέλνη, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκβάιεη ζηνλ ζρεκαηηζκό ηεο. Καηά ηα ινηπά, ελόςεη ηνπ όηη 

α) κε ηελ απόθαζε 1880/2019 ηεο Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θξίζεθε όηη 

αληίθεηηαη ζην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο ε δηα ησλ άξζξσλ 39, 40 θαη 41 ηνπ λ. 4387/2016 

ζέζπηζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ ησλ κε κηζζσηώλ 

αζθαιηζκέλσλ ζην ίδην πνζνζηηαίν ύςνο κε εθείλν ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πνπ ν λόκνο 

πξνβιέπεη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ κηζζσηώλ, γηα ηνλ ιόγν δε απηόλ αθπξώζεθαλ ε  61502/3399/30-

12-2016 απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη ε Φ.80000/νηθ.60298/1472/23.12.2016 απόθαζε ηνπ ίδηνπ σο άλσ Υθππνπξγνύ, 

β) ζπλεπεία ηεο αθπξσηηθήο απηήο απνθάζεσο, κε ηελ απόθαζε  1881/2019 ηεο Οινκειείαο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηαξγήζεθε, ειιείςεη αληηθεηκέλνπ, ε δίθε επί ηεο αηηήζεσο 

αθπξώζεσο, ηελ νπνία νη ήδε αηηνύληεο είραλ αζθήζεη θαηά ηεο πξώηεο από ηηο αθπξσζείζεο σο 

άλσ πξάμεηο, ην Γηθαζηήξην έθξηλε όηη ζπληξέρνπλ δηθνλνκηθέο πεξηζηάζεηο πνπ θαζηζηνύλ 

αιπζηηειή ηελ αθύξσζε ησλ παξαδεθηώο πξνζβαιινκέλσλ κε ηελ θξηλόκελε αίηεζε πξάμεσλ, νη 

νπνίεο, θαηά πεξηερόκελν, αλάγνληαη ζηελ, θαηά ηα εθηεζέληα, ζπληαγκαηηθώο επηηξεπηή, θαη’ 

αξρήλ,  ζύζηαζε ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηελ έληαμε ζ’ απηόλ ησλ πθηζηάκελσλ θνξέσλ θύξηαο θνηλσληθήο 

αζθαιίζεσο, γηα ηνλ ιόγν ηεο παξαβάζεσο ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο ηζόηεηαο ζπλεπεία ηεο 

ζεζπίζεσο εληαίσλ θαλόλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα κηζζσηνύο θαη κε κηζζσηνύο 



αζθαιηζκέλνπο, δειαδή γηα ηνλ ίδην ιόγν γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ήδε αθπξσζεί νη ζρεηηθέο κε ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ κε κηζζσηώλ αζθαιηζκέλσλ πξάμεηο. Η δε αιπζηηέιεηα ζπλίζηαηαη ζην 

γεγνλόο όηη ηπρόλ αθύξσζε νπδόισο ζα κεηέβαιιε ην ήδε δηακνξθσζέλ πιαίζην ηεο ππνρξεώζεσο 

ηεο Γηνηθήζεσο ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ αλσηέξσ 1880/2019 απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο. Πεξαηηέξσ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε, θαηά πιεηνςεθία, όηη, ζπλεπεία ηεο αθπξώζεσο 

ησλ ζρεηηθώλ κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ κε κηζζσηώλ αζθαιηζκέλσλ πξάμεσλ, αιπζηηειήο 

θαζίζηαηαη θαη ν ιόγνο αθπξώζεσο, κε ηνλ νπνίν πιήζζεηαη ε επάξθεηα ζπληαρζείζαο από ηελ 

Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή εθζέζεσο, σο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν ΔΦΚΑ, 

θαζ’ όζνλ ε ελ ιόγσ έθζεζε είρε ιάβεη ππ’ όςε, κεηαμύ άιισλ, γηα ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο, ηηο ελ 

ιόγσ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.   


