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  Αθήνα, 10/9/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37

Π Ρ Ο Σ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και 

Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και 

Αυτοαπασχολούμενων. 

Σχετ: 1) Το άρθρα 1-9 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/τ.Α’/28-2-2020).

2) Τα άρθρα 31και41του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/τ.Α’/28-2-2020).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-9 του ν. 4670/20 "Ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η 

μετονομασία, από 1.3.2020, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε 

Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και η ένταξη, την ίδια 
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ημερομηνία, στον e-ΕΦΚΑ των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 

(ΕΤΕΑΕΠ), το οποίο καταργείται.

Ειδικότερα, με το άρθρο 41 του νέου νόμου τροποποιείται το άρθρο 37 του 

ν.4052/2012, που αφορά στα ασφαλιστέα πρόσωπα του Κλάδου Επικουρικής 

Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ήδη e-

ΕΦΚΑ, όπως είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4387/2016.

Με την παρούσα κοινοποιείται το νομικό πλαίσιο υπαγωγής στην ασφάλιση 

του e-ΕΦΚΑ των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών καθώς και 

τα ασφαλιστέα πρόσωπα των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και 

Αυτοαπασχολούμενων με βάση τον φορέα κύριας ασφάλισης. 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 και 5 του ν. 4670/20, και 

ειδικότερα για την ασφάλιση των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και 

Αυτοαπασχολούμενων ορίζεται ότι:

1) Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει:

 τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του 

Ο.Α.Ε.Ε.,

 τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου 

Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.,

 τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων 

(Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων 

Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.,

 τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.,

 τον πρώην Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του Κλάδου 

Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.,
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 τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του 

Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.,

 τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και 

Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-

Μ.Μ.Ε.,

2) Ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχώντου e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει: 

 Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού 

Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.) με τους τομείς:

α) Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου,

β) Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών,

γ) Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων 

Θεσσαλονίκης.

 Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 

Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους Τομείς:

α) Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,

          β) Πρόνοιας Υγειονομικών,

          γ) Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών,

δ) Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών,

ε) Πρόνοιας Συμβολαιογράφων,

στ) Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

 Τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών.
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2. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 4670/20, παρατίθενται τα 

ασφαλιστέα πρόσωπα, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοτελώς 

Απασχολουμένων ανά πρώην φορέα κύριας ασφάλισης. 

Η κατηγοριοποίηση αυτή διευκολύνει την ένταξή τους στους κλάδους 

επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση, 

εφόσον έχει προηγηθεί η ασφάλιση στον κλάδο κύριας ασφάλισης.

Α) Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Επικουρική Ασφάλιση.

 Υπάγονται προαιρετικά μετά από την αίτηση τους: 

1)οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης 

του ΟΑΕΕ εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία 

έως 60 ετών,

2)οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών 

και Τουριστικών Πρακτόρων εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό 

φορέα και έχουν ηλικία έως 60 ετών. 

 Υπάγονται υποχρεωτικά:

1) οι ασφαλισμένοι τουτ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών: 

 Οι πτυχιούχοι Χημικοί ή Χημικοί Μηχανικοί  ανωτάτης Σχολής της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν δραστηριότητα που έχει σχέση 

με την επιστήμη της Χημείας και εφόσον: 

α) απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι σε δική 

τους επιχείρηση ή εταιρική επιχείρηση,

β) παρέχουν υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων επιχειρήσεων,

γ) παρέχουν κατ΄οίκον διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας. 

2)Οι ιδιοκτήτες  ιδιωτικών  Σχολείων που ασκούν διδακτικά καθήκοντα.
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3) Οι ασκούντες το επάγγελμα του αρτοποιού:  

- Ως φυσικά πρόσωπα, 

- Στα νομικά πρόσωπα, μόνο τα μέλη των Δ.Σ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, που 

ασκούν το ανωτέρω επάγγελμα. 

- Στις εταιρικές μορφές ΟΕ και ΕΕ,όλα τα μέλη.

-Στις Κοινωνίες των Κληρονόμων μόνο οι ασκούντες το ανωτέρω 

επάγγελμα. 

4) Οι Πρατηριούχοι Υγρών Καυσίμων:

- Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν στο όνομα τους την κατά νόμο 

άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή υγραερίου για κίνηση 

οχημάτων (εκτός πετρελαίουθέρμανσης και φωτιστικού). 

- Στα νομικά πρόσωπα, ΕΠΕ μόνο ο διαχειριστής και ΑΕ ο νόμιμος 

εκπρόσωπος.

- Στις εταιρικές μορφές ΟΕ και ΕΕ ασφαλιστέα πρόσωπα είναι τα 

ομόρρυθμα μέλη των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών. 

Εφάπαξ Παροχή

 Υπάγονται υποχρεωτικά: 

1) Οι κατέχοντες πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων).

2) Οι αναβάτες Δρομώνων Ίππων και Προπονητές. 

Β) Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων (ΤΣΜΕΔΕ).

Επικουρική Ασφάλιση

 Υπάγονται προαιρετικά μετά από την αίτηση τους:

Οι μέχρι 31.12.1992 ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι ασφαλισμένοι του 

κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο 

επικουρικό τομέα, οι οποίοι έχουν ηλικία  άνω των πενήντα (50) και  

έωςπενήντα πέντε (55) ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του κλάδου 

(1/1/2007).
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 Υπάγονται υποχρεωτικά: 

1) Οι από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης 

του ΤΣΜΕΔΕ, 

2) Οι μέχρι 31.12.1992 ελεύθεροι επαγγελματίες  που είναι ασφαλισμένοι 

του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ,εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο 

επικουρικό φορέα και δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της 

ηλικίας τους.  

3) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο 

φορέα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4488/17, εφόσον 

υπάγονταν στην επικουρική ασφάλιση πριν την εφαρμογή της ανωτέρω 

διάταξης. 

Εφάπαξ Παροχή.

 Υπάγονται υποχρεωτικά: 

1) Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα 

πρόνοιας για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος με εξαίρεση την ασφάλιση στο 

Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.), 

2) Οι μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

3) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο 

φορέα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4488/17.

Γ)Ε.Τ.Α.Α. -  Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ)

Επικουρική Ασφάλιση

 Υπάγονται υποχρεωτικά:

1) Όλοι οι δικηγόροι της χώρας, που είναι εγγεγραμμένοι σε δικηγορικούς 

συλλόγους. 
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2) Οι δικηγόροι που είναι εταίροι σε δικηγορικές εταιρείες για τις οποίες έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου στη 

Δ.Ο.Υ. και έχει ολοκληρωθεί η καταχώρησή τους στο μητρώο εταιρειών που 

τηρείται από το ΔΣ της έδρας της εταιρείας.

 3)  Όλοι οι συμβολαιογράφοι της χώρας, από την ημερομηνία ορκωμοσίας 

τους.

4) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο 

φορέα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4488/17.

5) Οιασκούμενοιδικηγόροιεφόσον έχουνυπαχθεί προαιρετικά στον κλάδο 

κύριας ασφάλισης.

Εφάπαξ Παροχή

 Υπάγονται υποχρεωτικά:

1) Όλοι οι δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο 

Αθηνών.

2) Οι δικηγόροι που είναι εταίροι σε δικηγορικές εταιρείες 

Αθηνών(ν.494/2013) για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης 

εργασιών μη φυσικού προσώπου στη Δ.Ο.Υ. και έχει ολοκληρωθεί η 

καταχώρησή τους στο μητρώο εταιρειών που τηρείται από το ΔΣΑ.

        3) Οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους.

4) Όλοι οι συμβολαιογράφοι της χώρας από την ημερομηνία ορκωμοσίας 

τους.

5) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο 

φορέα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4488/17.

Δ) Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ).

Εφάπαξ Παροχή

 Υπάγονται υποχρεωτικά:

1) Όλοι τα ασφαλιστέα πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του τ.ΤΣΑΥ.
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Ε) Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε.).

Επικουρική Ασφάλιση

 Υπάγονται υποχρεωτικά:

1) Οι ασφαλισμένοι του τ. Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και 

Υπαλλήλων Τύπου – ΤΑΥΣΙΤ και ειδικότερα:

-Οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων και περιοδικών της χώρας εξαιρουμένων 

των ιδιοκτητών των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

- Οι φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης, εφόσον 

δεν ασφαλίζονται για κύρια ασφάλιση σε άλλο φορέα για την ίδια ή άλλη 

εργασία.

- Οι ανταποκριτές ξένων εφημερίδων, περιοδικών, πρακτορείων ειδήσεων 

και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ιδρυμάτων, εφόσον δεν ασφαλίζονται 

σε άλλο φορέα για την ίδια ή άλλη εργασία.

Εφάπαξ Παροχή

 Υπάγονται υποχρεωτικά:

1) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων 

Τύπου – ΤΑΥΣΙΤκαι ειδικότερα: 

- Οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων και περιοδικών της χώρας εξαιρουμένων 

των ιδιοκτητών των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

- Οι φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης, εφόσον 

δεν ασφαλίζονται για κύρια ασφάλιση σε άλλο φορέα για την ίδια ή άλλη 

εργασία.

- Οι ανταποκριτές ξένων εφημερίδων, περιοδικών, πρακτορείων ειδήσεων 

και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ιδρυμάτων, εφόσον δεν ασφαλίζονται 

σε άλλο φορέα για την ίδια ή άλλη εργασία.

2) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης εφημεριδοπωλών και υπαλλήλων 
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πρακτορείων Αθηνών – ΤΣΕΥΠ.

- Οι εφημεριδοπώλες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) εφημερίδων, 

περιοδικών, βιβλίων και λοιπών εντύπων, τα οποία πωλούνται στην Αθήνα, 

Πειραιά και τα περίχωρα.

3) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης εφημεριδοπωλών και υπάλληλων 

πρακτορείων Θεσσαλονίκης – ΤΣΕΥΠΘ. 

- Οι εφημεριδοπώλες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) εφημερίδων, 

περιοδικών, βιβλίων και λοιπών εντύπων, τα οποία πωλούνται στην 

Θεσσαλονίκη και στις κοινότητες Νέας Ευκαρπίας, Συκεών, Αγίου Παύλου, 

Ρυσίου, Τριανδρίας, Ν. Κορδελιού, Νεαπόλεως, Σταυρουπόλεως και 

Αμπελοκήπων.

ΣΤ) Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

Επικουρική Ασφάλιση

 Υπάγονται υποχρεωτικά:

1) Οι ασφαλισμένοι που ασκούν το επάγγελμα του αρτοποιού (παρ. Α.3) οι οποίοι 

υπάγονται στην ασφάλιση του τ.ΟΓΑ με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 

Ν.3846/2010.

 2)Οι Πρατηριούχοι Υγρών Καυσίμων(παρ. Α.4)οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση 

του τ.ΟΓΑ με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3846/2010.

                                        Η ΠΡΟΪΣΤ. ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

                                  ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

                                ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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