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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφιση η
Βουλή:
ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 19
Για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Διοικητική μεταρρύθμιση στα ασφαλιστικά
ταμεία
1. Συνίσταται επιτροπή εμπειρογνωμόνων από
το Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών και
Δημόσιας Διοίκησης για την έναρξη εργασιών
διαμόρφωσης
νέου
μισθολογίου
στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ένστολους
με όρια:
α) για το μισθολογικά κατώτερο 95% στα
2.200 ευρώ (μεικτός μισθός).
β) για το 3% μεταξύ 95% και 98% ανώτατος
μισθός στα 3.000 ευρώ (μεικτός μισθός)
γ) για το 1,75% μεταξύ 98% και 99,75%
ανώτατος μισθός στα 4.000 ευρώ
δ) για το 0,15% μεταξύ 99,75 και 100%
ανώτατος μισθός στα 6.000 ευρώ.
2. Ιδρύεται αρχή εσωτερικού ελέγχου για την
διασφάλιση των αποθεματικών των ταμείων
υπό
την
εποπτεία
του
Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Συνίσταται επιτροπή εμπειρογνωμόνων του
Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου
Δημόσιας Διοίκησης με αρμοδιότητα την

παρουσίαση μελέτης για την πλήρη
μηχανογράφηση
και
τον
ηλεκτρονικό
εκσυγχρονισμό των νέων ταμείων, με στόχο
την μείωση του λειτουργικού κόστους και την
εξοικονόμηση πόρων του προϋπολογισμού.
4. Ιδρύεται προσωρινό επενδυτικό όχημα για
την
αξιοποίηση
των
ακίνητων
των
ασφαλιστικών ταμείων σύμφωνα με το άρθρο
6.1.α του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος, με
σκοπό τη μεταβίβαση όλων των ακίνητων των
ασφαλιστικών ταμείων προς το επενδυτικό
όχημα αυτό.
5. Λοιπές αρμοδιότητες, αριθμός μελών του Δ.Σ.
και ακριβής τύπος του επενδυτικού οχήματος
ορίζεται από Υπουργική απόφαση εντός ένα
μήνα από τη δημοσιοποίηση του παρόντος.
Άρθρο 2
Μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος στα
ασφαλιστικά ταμεία
1. Συνίσταται επιτροπή εμπειρογνώμων του
Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό:
α) την αναπροσαρμογή των συντάξεων του
ΕΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 6.1.β του
Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος με κατώτερο
όριο σύνταξης τα 700 ευρώ και ανώτερο τα
2.200 ευρώ.
β) την
εξεύρεση
κινήτρων
ώστε
να
περιοριστεί το ποσοστό των πρόωρων
συντάξεων.
2. Μετά το πέρας της εφαρμογής του άρθρου
2.1.α, θεσπίζεται η αυτόματη αναπροσαρμογή
των συντάξεων των νέων δημοσίων ταμείων
(ΕΤΑ, ΕΤΑΕΔ) που ορίζονται στο Κεφάλαιο
«Ενισχυμένη,
Διευρυμένη
και
Κινητροδοτούμενη Ιδιωτική Ασφάλιση» του
παρόντος, σε ποσοστό ως προς το Ακαθάριστο

Εγχώριο Προϊόν με βάση τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο έχοντας δυνατότητα απόκλισης 1%. Η εν
λόγω προσαρμογή, αν επιφέρει μείωση των
συντάξεων, λόγω χρηματοδοτικού κενού,
αυτή θα εφαρμοστεί με αναλογία 80% από τις
συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ και 20% από τις
συντάξεις μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ, ενώ αν
επιφέρει αύξηση θα προσαρμόζεται με
αναλογία 80% προς τις συντάξεις κάτω των
1.000 ευρώ και 20% στις συντάξεις μεταξύ
1.000 και 1.500 ευρώ.
3. Θεσπίζεται η φορολογική επιστροφή των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών ως
εξής:
α) κατά 2% εάν υπάρξει προπληρωμή των
εισφορών για το επόμενο 6μηνο.
β) κατά 7% εάν υπάρξει προπληρωμή των
εισφορών για το επόμενο 12μηνο.
γ) κατά 15% εάν υπάρξει προπληρωμή των
εισφορών για το επόμενο 24μηνο.
δ) ως εισφορές του επόμενου έτους θα
θεωρείται ποσό ίσο με το προηγούμενο
έτος και στο πέρας του επόμενου
φορολογικού έτους θα γίνεται η
εκκαθάριση, και με βάση το τελικό
μελλοντικό εισόδημα θα υπολογίζεται η
τελική έκπτωση.
4. Δημιουργείται ατομικός λογαριασμός για
κάθε ασφαλισμένο των ΕΤΑ και ΕΤΑΕΔ όπως
ορίζονται στο άρθρο 6.1 του Κεφαλαίου Γ’,
όπου θα υπάρχουν ηλεκτρονικά όλες οι
πληροφορίες ασφάλισης, το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών που έχουν κατατεθεί
για το πρόσωπο του. Ο ανωτέρω λογαριασμός
θα ενημερώνεται για τα έξοδα περίθαλψης
του κάθε ασφαλισμένου με σκοπό να
χρησιμοποιηθεί
μελλοντικά
για
τον
υπολογισμό της σύνταξης.
Άρθρο 3
Μέτρα για την αντιμετώπιση της
εισφοροδιαφυγής, φοροδιαφυγής και της
αδήλωτης εργασίας όπως και προώθησης της
πλήρους απασχόλησης
1. Συνίσταται επιτροπή με εμπειρογνώμονες του
Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου
Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την
αναδιοργάνωση των σωμάτων ελέγχων της
εισφοροδιαφυγής,
φοροδιαφυγής
και
αδήλωτης εργασίας.
2. Αυξάνονται οι εισφορές για την μερική
απασχόληση κατά 25%.
3. Καλύπτονται από την Ελληνική Δημοκρατία οι
εργοδοτικές εισφορές για εργαζόμενους στην

ίδια εταιρεία που έχουν ασφαλιστεί με το
εταιρικό πακέτο του άρθρου 6.2.ι.ii στο
Κεφάλαιο «Ενισχυμένη, Διευρυμένη και
Κινητροδοτούμενη Ιδιωτική Ασφάλιση» του
παρόντος μετά την πάροδο τριών χρόνων
εργασίας κατά 15% με τη μορφή φορολογικής
επιστροφής.
4. Αύξηση προστίμων κατά 50% για όλες τις
παραβάσεις που σχετίζονται με αδήλωτη
εργασία, εισφοροδιαφυγή, και φοροδιαφυγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Άρθρο 4
Μέτρα για την αντιμετώπιση ανεργίας.
1. Μεταβάλλεται το φορολογικό καθεστώς για
τις εξαιρετικά μεγάλες επενδύσεις ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που επενδύουν άνω
των 20,000,000 ευρώ και προσλαμβάνουν
με πλήρη ασφάλιση άνω των 200
εργαζομένων, προτείνεται φόρος κατά
αποκοπή με συντελεστή 15% σε βάθος 15
ετών από τη στιγμή έναρξης της
επενδυτικής δραστηριότητες
β) Για τις επιχειρήσεις που επενδύουν άνω
των 50.000.000 ευρώ και προσλαμβάνουν
με πλήρη ασφάλιση άνω των 450
εργαζομένων, προτείνεται φόρος κατά
αποκοπή με συντελεστή 12% σε βάθος 15
ετών από τη στιγμή έναρξης της
επενδυτικής δραστηριότητας.
γ) Για τις επιχειρήσεις που επενδύουν άνω
των
100.000.000
ευρώ
και
προσλαμβάνουν με πλήρη ασφάλιση άνω
των 800 εργαζομένων, προτείνεται φόρος
κατά αποκοπή με συντελεστή 7% σε βάθος
15 ετών από τη στιγμή έναρξης της
επενδυτικής δραστηριότητας.
2. Προσαρμόζονται οι φορολογικοί συντελεστές
για φυσικά και νομικά πρόσωπα ως εξής:
α) Η μείωση του φορολογικού συντελεστή
εταιρειών στο 23%
β) Η μείωση της φορολογίας εταιρικών
μερισμάτων κατά 50%.
γ) Οι συντελεστές του φόρου φυσικών
προσώπων διαμορφώνονται ως εξής:
i) Για ποσά από 1 έως 5.000 ευρώ
φορολογικός συντελεστής 2%.
ii) Για ποσά από 5.001 έως 9.000
ευρώ φορολογικός συντελεστής 6%.
iii) Για ποσά από 9.001 έως 15.000 ευρώ
φορολογικός συντελεστής 15%.
iv) Για ποσά από 15.001 έως 30.000 ευρώ
φορολογικός συντελεστής 20%.
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4.

5.
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7.

v) Για ποσά από 30.001 και πάνω
φορολογικός συντελεστής 25%.
(δ) Μείωση φόρου ακίνητης περιουσίας κατά
30% για τη πρώτη κατοικία, εάν αυτή δε
ξεπερνάει τα 200 τ.μ.
Θεσπίζονται οι παρακάτω μειώσεις φορών ως
μετρό ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
στην νησιωτική Ελλάδα και της επαρχίας:
α) 10% μείωση του βεβαιωμένου φόρου σε
όλα τα νησιά, εκτός των δέκα πρώτων
νησιά σε έσοδα από τον τουρισμό. Η
νησιωτική
βάση
δεδομένων
θα
ενημερώνεται
από
την
ελληνική
στατιστική αρχή σε συνεργασία με την
Τράπεζα της Ελλάδος.
β) 10% μείωση του βεβαιωμένου φόρου σε
όλες τις
επιχειρήσεις, εκτός
των
επιχειρήσεων με έδρα και δραστηριότητα
στους νομούς με πόλεις άνω των 60.000
κατοίκων.
Συνίσταται επιτροπή μέσα από συνέδριο των
προέδρων των επιμελητηρίων ανά νομό σε
συνεργασία με εμπειρογνώμονες από το
Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο
Ανάπτυξης, Δημόσιας Διοίκησης, Εσωτερικών
και με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
με σκοπό τη διερεύνηση μη επιχειρηματικής
και οικονομικής ανάπτυξης (ή καθυστέρησης
της) και μελέτη πιθανών λύσεων.
α) Παράδοση της μελέτης εντός τριμήνου.
β) Λοιπές αρμοδιότητες, αριθμός μελών και
φύση του οργάνου ορίζεται από
Υπουργική απόφαση εντός ένα μήνα από
τη δημοσιοποίηση του παρόντος.
Συνίσταται επιτροπή με εμπειρογνώμονες του
Υπουργείου
Οικονομικών,
Ανάπτυξης,
Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών με σκοπό
τη διερεύνηση τη μείωση της γραφειοκρατίας
σε υπουργεία και τοπική αυτοδιοίκηση
α) Παράδοση της μελέτης εντός τριμήνου.
β) Λοιπές αρμοδιότητες, αριθμός μελών και
φύση του οργάνου ορίζεται από
Υπουργική απόφαση εντός ένα μήνα από
τη δημοσιοποίηση του παρόντος.
Θεσπίζονται
αλλαγές
στο
φορολογικό
καθεστώς για εταιρείες που προσλαμβάνουν
εργαζόμενους με πλήρη ασφάλιση. Εταιρείες
με περισσότερους από 250 εργαζόμενους με
πλήρη ασφάλιση θα έχουν 5% μείωση φορών.
Για κάθε επιπλέον 50 εργαζόμενους άνω των
250, η εταιρείες θα έχουν επιπλέον 2% μείωση
φορών.
Θεσπίζεται η αποκεντρωτική ρύθμιση ΦΠΑ
από τη κεντρική κυβέρνηση:
α) Ορίζεται
η
μεταφορά
υποχρέωσης
θέσπισης ΦΠΑ στις περιφέρειες.

i)

Ορίζεται ελάχιστο ποσοστό ΦΠΑ
σύμφωνο
με
την
Ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
ii) Ορίζεται ανώτατο ποσοστό ΦΠΑ στο
20%.
β) Τα έσοδα του ΦΠΑ κάθε περιφέρειας
μένουν στη περιφέρεια κατά 70% και τα
διαχειρίζεται όπως αυτή θέλει σύμφωνα
με τον ετήσιο προϋπολογισμό της, το
υπόλοιπο
30%
προωθείται
στους
λογαριασμούς της κεντρικής κυβέρνησης
γ) Ορίζεται η μείωση κεφαλαίων από τον
ετήσιο κεντρικό προϋπολογισμό της
Ελληνικής Δημοκρατίας προς τη τοπική
αυτοδιοίκηση κατά 30%.
δ) Ορίζεται η επανεξέταση του ποσοστού
μετά το πέρας 5 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Άρθρο 5
Υπάρχον Σύστημα
1. Καταργείται
η
υποχρεωτική
δημόσια
ασφάλιση υπό την τωρινή της μορφή και
αναπροσαρμόζεται σε μοντέλο κοινωνικής
ασφάλισης δωρεάν πλήρους κάλυψης για
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, υπαλλήλους
του δημοσίου τομέα, και στρατιωτικούς
2. Για τους πολίτες που εκπίπτουν των
παραπάνω πληθυσμιακών ομάδων, ορίζεται η
δυνατότητα απόκτησης και αγοράς ιδιωτικής
ασφάλισης. Σε περίπτωση μη απόκτησης και
αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης, ο πολίτης
υποχρεούται να πληρώσει πρόστιμο μέσω της
ετήσιας φορολογικής του δήλωσης ίσο με 5%
του φορολογητέου εισοδήματός του, το οποίο
από τη στιγμή που εισπραχθεί μεταφέρεται
στον ΕΤΑ όπως αυτός ορίζεται στο επόμενο
άρθρο.
Άρθρο 6
Νέο Σύστημα
1. Δημόσιος Φορέας:
α) Ορίζεται η εντός 6 μηνών από τη
δημοσιοποίηση του παρόντος ενοποίηση
όλων των δημόσιων ασφαλιστικών φορέων
και ταμείων και η εκποίηση όλων των μηαπαραίτητων και μη- σχετικών με τα
ασφαλιστικά συμβόλαια πολιτών,
περιουσιακών στοιχείων αυτών.

β) Ιδρύεται ασφαλιστικός φορέας με την
επωνυμία “Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης” (ΕΤΑ)
στον οποίο έχουν μεταφερθεί όλα τα
εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία και
ασφαλιστικά συμβόλαια του 6.1. Ο ΕΤΑ
προσφέρει υποχρεωτικά δημόσια δωρεάν
ασφάλιση στις εξής ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες:
i) Ιδιώτες με ετήσιο εισόδημα ίσο ή μικρότερο
των 7,000 Ευρώ.
ii) Οικογένειες (και τέκνα έως 26 χρονών αυτών)
με ετήσιο εισόδημα ίσο ή μικρότερο των
15,000 Ευρώ.
iii) Εργαζόμενοι στο Δημόσιο.
iv) Πολίτες με αναπηρίες, γεννετήσια, και
γενετικά προβλήματα.
γ) Ιδρύεται ασφαλιστικός φορέας με την
επωνυμία “Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης
Ενόπλων Δυνάμεων” (ΕΤΑΕΔ). Ο ΕΤΑΕΔ
προσφέρει υποχρεωτικά δημόσια δωρεάν
ασφάλιση στις εξής κοινωνικές ομάδες:
i) Στρατιωτικούς (νυν και συνταξιοδοτημένος)
και τις οικογένειες αυτών (και τέκνα έως 26
χρονών), καθώς και
ii) βετεράνους του Ελληνικού Στρατού.
δ) Ορίζεται συναρτήσει τραπεζικών και
ασφαλιστικών ιδρυμάτων νέος τύπος
αποταμιευτικού λογαριασμού με την
επωνυμία “Αποταμιευτικός Λογαριασμός
Υγείας” (ΑΛΥ).
i) Σκοπός του ΑΛΥ είναι η αποταμίευση
χρηματικών ποσών αποκλειστικά για τη
κάλυψη ασφαλιστικών και ιατρικών αναγκών
που εκπίπτουν από την ιδιωτική (ή δημόσια)
ασφάλιση των πολιτών.
ii) Ορίζονται ετήσια καταθετικά όρια
συναρτήσει της ατομικής ή οικογενειακής
φορολογικής κλίμακας μεταξύ του
Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας, και της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι σχετικές
εγκύκλιοι ορίζεται να δημοσιοποιηθούν
εντός 6 μηνών από τη δημοσιοποίηση του
παρόντος.
iii) Τα καταθετέα κεφάλαια δεν φορολογούνται
iv) Τα καταθετέα κεφάλαια τοποθετούνται εντός
του ΑΛΥ σύμφωνα με τις εξής βραχυχρόνιες
και μακροχρόνιες καταθετικές κλίμακες για
τις οποίες τα τραπεζικά ιδρύματα σε
συνεργασία με τους ασφαλιστικούς φορείς
είναι υπεύθυνα να ορίσουν τα κόστη,
επιτόκια, και λοιπά τραπεζικά και πιστωτικά
χαρακτηριστικά:
Α) 5 έτη
Β) 10 έτη
Γ) 30 έτη
Δ) 50 έτη

Ε) Τα καταθετέα κεφάλαια δεν μπορούν να
αναληφθούν πριν το πέρας της εκάστοτε
κλίμακας του εκάστοτε λογαριασμού, παρά
μόνον σε περιπτώσεις ιδιαιτέρας ανάγκης για
τις οποίες υποχρεούται ο κάτοχος του
λογαριασμού να τις αιτιολογήσει στο
τραπεζικό ίδρυμα και τον ασφαλιστικό
φορέα.
ΣΤ) Εφόσον η απάντηση των ιδρυμάτων είναι
θετική, τότε ο κάτοχος μπορεί να αναλήψει
το ποσό με πρόστιμο 10% αυτού το οποίο
μοιράζεται μεταξύ του τραπεζικού ιδρύματος
και του ασφαλιστικού φορέα.
Ζ) Σε περίπτωση πιθανής ανάληψης του
κεφαλαίου μετά το πέρας της εκάστοτε
κλίμακας, δεν υπάρχει πρόστιμο προς τον
κάτοχο του λογαριασμού.
2. Ενισχυμένη, Διευρυμένη και
Κινητροδοτούμενη Ιδιωτική Ασφάλιση:
α) Η Ελληνική Δημοκρατία επιχορηγεί επί
ποσοστό βάση της φορολογικής κλίμακας
ιδιωτικά ασφαλιστήρια τα οποια
καλύπτουν τις εξής προϋποθέσεις:
i) Μονογονικές οικογένειες με ετήσιο
εισόδημα ίσο ή μικρότερο των 17,000
Ευρώ με 20% των μηνιαίων
ασφαλίστρων τους.
ii) Οικογένειες με ετήσιο εισόδημα ίσο ή
μικρότερο των 12,000 Ευρώ με 15%
των μηνιαίων ασφαλίστρων τους.
iii) Πολύτεκνους με αριθμό τέκνων ίσο ή
μεγαλύτερο των 3, με 20% των
μηνιαίων ασφαλίστρων τους.
β) Ιδιώτες ή οικογένειες μπορούν να
ασφαλισθούν ιδιωτικώς εντός 2 ανοιχτών
προς συγκεκριμενοποίηση από τους
ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς
προγραμμάτων:
i) Ατομικώς (ή οικογενειακώς):
Α) Ιδιώτες ή οικογένειες ασφαλίζονται
σε πρόγραμμα ιδιωτικού
ασφαλιστικού φορέα της επιλογής
τους, στο οποίο πρέπει μηνιαίως
να μεταφέρουν τα απαραίτητα
χρήματα ώστε να καλύπτουν τα
απαραίτητα ασφάλιστρα και
συνταξιοδοτικό κεφάλαιο.
Β) Τα προγράμματα πρέπει να
καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής
απαραίτητα χαρακτηριστικά:
(1) Τουλάχιστον 35 έτη ασφάλισης
και εργασίας πριν την
συνταξιοδότηση
(2) Ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη τα
800 Ευρώ.

(3) Δυνατότητα πρόωρης σύνταξης
μετά τα 55 έτη του
ασφαλιζόμενου, εφόσον
πληρώνει ετησίως 1.5 φορά τα
ασφάλιστρα του.
Γ) Η επιλογή αυτή δεν υφίσταται
συναρτήσει ενός εργοδότη και
ισχύει εφόσον πληρώνονται
μηνιαίως τα ασφάλιστρα. Εφόσον
ιδιώτες ή γονείς χάσουν την
εργασία τους, η ασφάλεια ισχύει
για ακόμη 6 μήνες από την
ημερομηνία αυτή.Σε περίπτωση
που χαθεί η ασφαλιστική κάλυψη,
μεταφέρεται προσωρινώς στο ΕΤΑ
καλύπτοντας οι ίδιοι το 50% των
ασφαλίστρων και ιατρικών εξόδων
(με μέγιστη διάρκεια τους 10
μήνες), και όταν ξανά αποκτηθεί
ασφάλιση υποχρεούται να
πληρωθεί μια ποινή που ορίζεται
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
και είναι ίση με με το 40% της αξίας
των μη- ασφαλισμένων μηνών του.
ii) Σε συνεργασία με τον εργοδότη τους:
Α) Ιδιώτες ή οικογένειες ασφαλίζονται
σε πρόγραμμα ιδιωτικού
ασφαλιστικού φορέα με τον οποίο
συνεργάζεται ο εργοδότης τους
(του ιδιώτη ή των τουλάχιστον ένα
από τους, πιθανώς, 2 γονείς
εφόσον υπάρχουν τέκνα,) στο
οποίο μεταφέρονται αυτομάτως το
απαραίτητο ποσό τα οποίο
καλύπτει τα ασφάλιστρα και το
συνταξιοδοτικό κεφάλαιο καθώς
παρακρατείται από το μισθό.
Β) Ο εργοδότης καλύπτει το 30% τον
μηνιαίων ασφαλίστρων.
Γ) Η επιλογή αυτή υφίσταται
συναρτήσει του εργοδότη· εάν ο
ασφαλισμένος απολέσει την
ιδιότητα του εργαζόμενου, τότε
πρέπει εντός 4 μηνών να βρει νέα
εργασία στην οποία μπορεί να
μεταφέρει το παλαιό ασφάλιστρο
του με τα ήδη πιστωμένα ποσά.
(1) Σε περίπτωση που δε βρει
σχετική εργασία, μπορεί να
αλλάξει το ασφαλιστικό του
συμβόλαιο σε τύπο “Ατομικού”
κατά τη διάταξη 2.2.b.i.
(2) Σε περίπτωση που δε βρει
σχετική εργασία και δεν αλλάξει
το τύπο ασφαλιστικού
συμβολαίου του τότε χάνει την

ασφαλιστική του κάλυψη,
μεταφέρεται προσωρινώς στο
ΕΤΑ καλύπτοντας ο ίδιος το 50%
των ασφαλίστρων και ιατρικών
εξόδων (με μέγιστη διάρκεια
τους 8 μήνες), και όταν ξανά
αποκτήσει ασφάλιση
υποχρεούται να πληρώσει μια
ποινή που ορίζεται από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
είναι ίση με με το 50% της αξίας
των μη- ασφαλισμένων μηνών
του.
Δ) Τα απαραιτήτως καλυπτόμενα
χαρακτηριστικά είναι τα ίδια με το
“Ατομικού” τύπου συμβόλαιο πλην
του τελευταίου (2.2.b.i.2.c,) καθώς
τα χαρακτηριστικά αυτού μπορούν
να συμφωνηθούν μεταξύ του
εργοδότη και του ιδιωτικού
ασφαλιστικού οργανισμού.
iii) Και στις 2 περιπτώσεις, οι ιδιωτικοί
ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν μπορούν
να αρνηθούν κάλυψη βάση χρόνιων
παθήσεων.
γ) Ιδιώτες ή οικογένειες με ιδιωτική
ασφάλιση απαλλάσσονται από λοιπές
ασφαλιστικές εισφορές δημοσίου
χαρακτήρα. Ορίζεται η υποχρεωτική
μεταφορά του 15% επί του ήδη
εισπρακτέου φορολογημένου ποσού του
ιδιώτη ή οικογενείας στο νέο ΕΤΑ.
Άρθρο 7
Μεταβατική Περίοδος
1. Ορίζεται η εντός 1 χρόνου από τη
δημοσιοποίηση του παρόντος μεταφορά
όλων των ατομικών και ομαδοποιημένων
ασφαλιστικών συμβολαίων πολιτών των
προς- ενοποίηση δημοσίων ασφαλιστικών
φορέων σε ιδιωτικούς. Η διαδικασία έχει την
εξής μορφή:
α) Ιδιώτες ή οικογένειες έχουν τη
δυνατότητα να μεταφέρουν προσωπικώς
το ασφαλιστήριο τους σε ιδιωτική
εταιρεία επιλογής τους εντός 6 μηνών.
Ιδιώτες ή οικογένειες που έχουν ήδη κατά
το παρελθόν αποκτήσει και αγοράσει
ασφάλεια ή και συνταξιοδοτικά
προγράμματα από ιδιωτικούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς
απαλλάσσονται από αυτή την οδηγία
καθώς και αυτή εδαφίου (ββ) της
παρούσας παραγράφου, καθώς τα

ασφάλιστρα τους μεταφέρονται
αυτομάτως.
β) Σε περίπτωση μη εθελοντικής μεταφοράς,
ξεκινάει η διαδικασία προσφορών
ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων στους
δημόσιους για την εξαγορά των τίτλων
ιδιοκτησίας των ασφαλιστικών
συμβολαίων.
i) Ιδιώτες ή οικογένειες με ετήσιο
εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 7,000
Ευρώ μεταφέρονται αυτόματα, κατά
τις διατάξεις του 2.1.b.i, στο νέο φορέα
ΕΤΑ.
ii) Η διαδικασία πραγματοποιείται επί
ανώνυμων προσωπικών δεδομένων.
Τα μόνα διαθέσιμα προς τους
ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς
δεδομένα είναι:
Α) Αριθμός ατόμων καλυπτόμενος
υπό του ασφαλιστηρίου.
Β) Πιστωτικό ιστορικό.
Γ) Τυχόν προϋπάρχουσες γενετικές ή
μη ασθένειες ταξινομημένες όχι
ονομαστικά αλλά σε ευρύς ιατρικές
κατηγορίες.
iii) Η Ελληνική Δημοκρατία εγγυάται πως:
Α) Κανείς πολίτης ή καμία οικογένεια
ήδη ασφαλισμένη σε δημόσιο
φορέα ή ταμείο δεν θα μείνει
ανασφάλιστη κατά τη μεταφορά
των τίτλων ιδιοκτησίας του
ασφαλιστηρίου του ή της.
Β) Πολίτες που έχουν
συνταξιοδοτηθεί μέχρι την
δημοσιοποίηση του παρόντος και
πολίτες που έχουν ξεκινήσει τη
διαδικασία μέχρι και ενάμιση
χρόνο πριν τη δημοσιοποίηση του
παρόντος και πολίτες που θα
συνταξιοδοτηθούν εντός το πέρας
των επόμενων πέντε ετών θα
λάβουν το ίδιο ποσό σύμφωνα με
το παλαιό σύστημα.Η Ελληνική
Δημοκρατία θα επιχορηγήσει επί
ποσοστό 30% των
συνταξιοδοτικών ταμείων και
κεφαλαίων μετά τη μεταφορά τους
σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς
φορείς για την επόμενη πενταετία.
2. Η επενδυτική διαχείριση των ασφαλιστηρίων
εμπίπτει εντός της επενδυτικής στρατηγικής
του εκάστοτε ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα,
με την υποχρέωση να σε συμμόρφωση με και
εντός των κανονιστικών πλαισίων του
υπάρχοντος νόμου και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς

3. Εντός της μεταβατικής περιόδου και μέχρι
την ολική αλλαγή του συστήματος ισχύει το
ήδη υπάρχον σύστημα.
Άρθρο 8
Φορολογικά Κίνητρα
1. Φυσικά Πρόσωπα: Όσοι από τις έξι ανωτέρω
ομάδες, που συνεχίζουν να απολαμβάνουν
πρόσβασης σε δημόσια ασφάλιση,
αποφασίζουν αυτοβούλως να μεταφέρουν
την ασφάλισή τους σε ιδιωτική ασφαλιστική
εταιρεία, θα απολαμβάνουν μειωμένου κατά
10% φόρου εισοδήματος για όσο διάστημα
συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένοι στον
ιδιωτικό τομέα.
2. Νομικά Πρόσωπα
α) Νομικά πρόσωπα τα οποία είναι
συμβαλλόμενα με ιδιωτικούς
ασφαλιστικούς φορείς για τη προσφορά
εταιρικών ασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών πακέτων στους
υπαλλήλους τους απολαμβάνουν
φοροαπαλλαγή συναρτήσει της
φορολογικής κλίμακάς τους και τον
αριθμό των ασφαλισμένων υπαλλήλων.
Το ποσοστό ορίζεται από Υπουργική
απόφαση εντός της μεταβατικής
περιόδου.
β) Νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ετήσιο
τζίρο μικρότερο 50,000 Ευρώ επιτρέπεται
να ομαδοποιούν τα ασφαλιστικά
συμβόλαια των εργαζομένων τους έναντι
καλύτερων προσφορών από ιδιωτικούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς.
γ) Νεοφυείς επιχειρήσεις νεώτερες του ενός
έτους ή και με ετήσιο τζίρο μικρότερο των
80,000 Ευρώ επιχορηγούνται επί το 70%
των ασφαλιστηρίων τους. Κατά την
αύξηση του εταιρικού τζίρου και της
ηλικίας της εταιρείας μειώνονται
σταδιακά μέχρι το 0% οι ασφαλιστικές
επιχορηγήσεις της Ελληνικής
Δημοκρατίας.
δ) Για μια περίοδο 5 ετών από την
υιοθέτηση του παρόντος νομοθετήματος,
ξένες ασφαλιστικές εταιρείες που
στήνουν παρουσία στην Ελλάδα και εντός
6 μηνών αποκτούν τουλάχιστον 60,000
ασφαλισμένους απολαμβάνουν
μειωμένης κατά 10% φορολογίας
εισοδήματος εταιρειών κατά τη διάρκεια
της περιόδου αυτής.
ε) Για μια περίοδο 5 ετών από την
υιοθέτηση του παρόντος νομοθετήματος,
νέες, εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες που

εντός 6 μηνών αποκτούν τουλάχιστον
30,000 ασφαλισμένους απολαμβάνουν
μειωμένου κατά 10% εισοδήματος
εταιρειών εντός της περιόδου αυτής.
Ιδιωτικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι
οποίοι επικεντρώνονται στην
ασφαλιστική κάλυψη μικρομεσαίων
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη διάταξη
4.2.b, απολαμβάνουν μειωμένης κατά 25%
φορολογίας εισοδήματος εταιρειών κατά
τη διάρκεια της περιόδου αυτής.
Άρθρο 9
Χρηματοοικονομικό Κανονιστικό Πλαίσιο
1. Οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί φορείς
επιτρέπεται να ομαδοποιούν προσκείμενα
ασφαλιστικά συμβόλαια σε μεγαλύτερες
ομάδες αυτών και να τα διαχειρίζονται ή
επενδύουν υπό αυτή τη μορφή.
α) Επιτρέπεται να επενδύουν την αξία του
εκάστοτε συγκεντρωτικού κεφαλαίου σε
άλλα χαμηλού ρίσκου αμοιβαία κεφάλαια,
εγχώρια ή διεθνή.
β) Επιτρέπεται να επενδύουν στην αξία του
εκάστοτε συγκεντρωτικού
κεφαλαίου τρίτα συγκεντρωτικά
κεφάλαια είτε ενδοεταιρικός είτε με
τρίτους εγχώριους ασφαλιστικούς φορείς.
γ) Επιτρέπεται η μέχρι 15% της αξίας του
συγκεντρωτικού κεφαλαίου να

αποτελείται από υψηλού ρίσκου
ασφαλιστήρια.
2. Υποχρεούται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εντός 6 μηνών να δημοσιεύσει το
κανονιστικό πλαίσιο για το ΑΛΥ.
3. Εισηγείται έμμεσος φόρος προστιθέμενης
αξίας στα μηνιαία ασφάλιστρα ιδιωτικών
ασφαλιστικών φορέων της τάξης του 6%.
Υποχρεούται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε
συνεργασία με κλιμάκια του Υπουργείου
Υγείας και Οικονομικών να εκπονήσει μελέτη
με προθεσμία 3 μηνών από τη
δημοσιοποίηση του παρόντος για τη πιθανή
ρύθμιση μέγιστων δυνατών μηνιαίων
ασφάλιστρων για όλες τις κατηγορίες
ασφαλισμένων σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς
φορείς.
Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
καταργείται και κάθε άλλη διάταξη γενική ή
ειδική που ρυθμίζει θέματα αυτού ή είναι
αντίθετη προς τις διατάξεις του.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη
δημοσίευσή
του
στην
Εφημερίδα
της
Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
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