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Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» 

 

 

 

A΄ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα αποτελεί αντικείμενο διεκδικήσεων, παρεμβάσεων και 

διαρκών μεταβολών από τα πρώτα χρόνια της θέσπισής του. Ως μείζον διαρθρωτικό ζήτημα της εθνικής 

οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας άρχισε να απασχολεί την πολιτεία αμέσως σχεδόν μετά την 

ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού των κοινωνικών ασφαλίσεων με τον α.ν. 1846/1951.  

Ήδη η πρώτη επιτροπή που συστάθηκε στο Υπουργείο Συντονισμού το 1952 είχε επισημάνει το μεγάλο 

πρόβλημα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και την ανάγκη να ληφθούν «άμεσα» μέτρα. Στο χρονικό 

διάστημα που μεσολάβησε πολυάριθμες προσπάθειες έχουν καταβληθεί για την επίλυση του 

κοινωνικοασφαλιστικού ζητήματος. Η μελέτη του 1959, οι μελέτες της περιόδου του 1980, η μελέτη της 

επιτροπής Φακιολά του 1990, οι μελέτες της επιτροπής Βακαλόπουλου του Υπουργείου Απασχόλησης του 

1994, η μελέτη της επιτροπής Σπράου, η μελέτη βρετανικού αναλογιστικού οίκου, οι μελέτες της ΓΣΕΕ, η 

επιτροπή Αναλυτή, οι εκθέσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, συνόδευαν και αποτελούσαν τη 

νομιμοποιητική βάση κάθε κυβερνητικής προσπάθειας για τροποποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και 

την προσπάθεια επίλυσης του ελληνικού παράδοξου με τους 327 φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

που λειτουργούσαν το έτος 1990. Η διαδικασία των ενοποιήσεων ξεκίνησε με την ψήφιση του ν. 2084/1992, 

με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οργανωτικές παρεμβάσεις στη διοικητική δομή του συστήματος με την 

τεχνική των ενοποιήσεων και συγχωνεύσεων των ασφαλιστικών οργανισμών. Ακολούθησαν οι 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του ν. 2676/1999 (Α' 1), του ν. 3029/2002 (Α’ 160), του ν. 3655/2008 (Α' 58), 

και του ν. 3863/2010 (Α’ 115) οι οποίοι, παρά τα μεμονωμένα θετικά μέτρα των πρώτων μεγάλων 

ενοποιήσεων, δεν επέτυχαν να λύσουν το ζήτημα. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο ν. 4387/2016 (Α’ 85), με τον 

οποίο δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ε.Φ.Κ.Α.), χωρίς να επιφέρει τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα.  

Με την παρούσα μεταρρυθμιστική τομή επιχειρείται η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και ολοκληρώνεται οριστικά η μεγαλύτερη διοικητική και οργανωτική 

ενοποίηση, καθώς ενοποιούνται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς απονομής σύνταξης και εφάπαξ παροχής. Στο 

πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνεται η αναγκαία για τη δημοσιονομική ισορροπία του συστήματος και τον 

οργανωτικό και λειτουργικό του εξορθολογισμό, ένταξη των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και 

στρατιωτικών, στο ενιαίο αυτό συνταξιοδοτικό σύστημα, ως ιδιαίτερης κατηγορίας ασφαλισμένων. 

Τα τελευταία δέκα έτη, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας, 

πέραν των διαχρονικών του παθογενειών (κατακερματισμός των φορέων), αποτέλεσε το μεγάλο θύμα των 

νέων συνθηκών εξαιτίας της εισφοροδιαφυγής, της μαζικής ανεργίας, της μετανάστευσης ενός μεγάλου 

παραγωγικού δυναμικού στο εξωτερικό, του έντονου δημογραφικού ζητήματος και της εν γένει οικονομικής 

ύφεσης.  

Mε την παρούσα μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος δημιουργείται ένα νέο, ψηφιακό και 

αποτελεσματικό ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο καταρχάς ευθυγραμμίζεται με τις συνταγματικές αρχές, 

αποκαθιστά τη δικαιοσύνη, ενισχύει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του συστήματος και ακυρώνει το 

δυσανάλογο οικονομικό βάρος που επιβλήθηκε σε ένα σημαντικό παραγωγικό και δημιουργικό κομμάτι της 

ελληνικής οικονομίας. Σε ευθυγράμμιση με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
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Επικρατείας επανασχεδιάζεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της 

οικονομίας.  

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και αποτελεσματικού 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που αποκαθιστά την ενδογενεακή και διαγενεακή αλληλεγγύη, 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, διότι απελευθερώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες από έναν 

ασφυκτικό και δημευτικό σύστημα υπολογισμού εισφορών, ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της 

σύγχρονης ψηφιακής εποχής, μέσω της ενοποίησης του συστήματος και της ψηφιοποίησης της διαδικασίας 

απονομής της σύνταξης, καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση αποκαθιστώντας την ανταποδοτικότητα και 

εμπεδώνει τα αισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε εργαζόμενους και συνταξιούχους. Το ασφαλιστικό 

σύστημα της χώρας καθίσταται προσιτό σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, 

διασφαλίζει τους αδύναμους και αποκαθιστά την ασφαλιστική δικαιοσύνη σε όλους όσοι συνεισφέρουν με 

πολλά έτη εργασίας στο ασφαλιστικό σύστημα. 

 

Σε γενικές γραμμές, η προτεινόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση συνεπάγεται ένα νέο ψηφιακό ασφαλιστικό 

σύστημα, στο οποίο τις βασικές συνιστώσες αποτελούν η κατανομή ανάμεσα στη συλλογική και ατομική 

ευθύνη, η ελευθερία, η ευελιξία, η ανταποδοτικότητα, η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη. 

 

 Οι βασικοί άξονες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι οι εξής: 

 

Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μεταβαίνει σε νέα εποχή, καθώς δημιουργείται για πρώτη φορά ένας 

Εθνικός φορέας ασφάλισης, ο e-Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στον οποίο εντάσσεται 

και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται οργανωτική και διοικητική ενοποίηση, διατηρώντας την οικονομική, 

λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια των επί μέρους κλάδων (κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης, 

εφάπαξ παροχής). 

Ταυτόχρονα, προωθείται η ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων και επιτυγχάνεται η 

ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να εξασφαλισθούν 

αποτελεσματικότερες και ταχύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.  

H ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων επιτρέπει την ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών 

της κοινωνικής ασφάλισης και συνεπακόλουθα την εύκολη διαχείρισή της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

αντιμετωπίζεται το ισχυρό έλλειμμα εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων που διέπονται από διαρκή ανησυχία 

για τη διαδικασία απονομής της σύνταξης. Εκσυγχρονίζεται, εξορθολογίζεται και βελτιώνεται η διαδικασία 

από το στάδιο της αίτησης έως το στάδιο της έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης. Επιτυγχάνεται η άμεση 

και ταυτόχρονη απονομή όλων των παροχών (κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ) και 

θεσπίζεται, για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας, η ψηφιακή σύνταξη 

που αποσκοπεί να αποτελέσει εμβληματική μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση αφενός, της αναβάθμισης 

λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και, αφετέρου, της ελαχιστοποίησης του απαραίτητου χρόνου για την 

ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την απονομή της σύνταξης.  

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος επιχειρεί να αποτελέσει το αντίδοτο στη γραφειοκρατική 

δομή της κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, η κοινωνική ασφάλιση, πέρα από το ουσιαστικό της 

περιεχόμενο, εμπεριέχει και μια διαδικαστική διάσταση, η ενίσχυση της οποίας δύναται να συμβάλλει στην 

ουσιαστική ενδυνάμωση του συστήματος.  

 

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες υιοθετείται ένα καινοτόμο 

και ανταποδοτικό σύστημα ελεύθερης και ευέλικτης επιλογής ασφαλιστικών εισφορών. Θεσπίζονται έξι 
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κατηγορίες εισφορών (από το πρώτο κατώτατο έως έκτο ανώτατο), αποσυνδεδεμένες από το εισόδημα, από 

τα έτη ασφάλισης (κλάσεις) και από τον κατώτατο μισθό. 

Παρέχεται ελευθερία και ευελιξία στον κάθε ασφαλισμένο να επιλέγει το επίπεδο των εισφορών που θα 

καταβάλλει, το οποίο θα μπορεί να το διαφοροποιεί ετησίως ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα 

και την προσδοκία του για μελλοντική σύνταξη. Η επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία καθορίζει και το 

επίπεδο των μελλοντικών συντάξιμων αποδοχών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται ο επιχειρησιακός 

σχεδιασμός των επαγγελματιών σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και ενθαρρύνεται η 

ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. 

 

Το κατώτατο επίπεδο εισφορών κύριας σύνταξης καθορίζεται σε τέτοιο ύψος, ώστε η συνολική παροχή 

κύριας σύνταξης για σαράντα (40) έτη ασφάλισης, να διασφαλίζει επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και 

επαρκούς ανταποδοτικότητας. Η κατώτατη εισφορά που θεσπίζεται, κρίνεται αναγκαία για την παροχή με 

σαράντα (40) έτη ασφάλισης, μηνιαίου ποσού συνολικής κύριας σύνταξης στο συνταξιούχο, η οποία 

επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση εξασφαλίζοντας τους όρους όχι μόνο της φυσικής υπόστασης, αλλά και της 

συμμετοχής στην κοινωνική ζωή της χώρας.  

 

Για τους νέους ασφαλισμένους (ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ, πρώην ΟΑΕΕ, με έως πέντε έτη 

ασφάλισης) θεσπίζεται χαμηλότερο επίπεδο εισφορών. 

Ο κάθε ασφαλισμένος επιλέγει ελεύθερα το επίπεδο των εισφορών του για το επόμενο έτος. Η επιλογή του 

επιπέδου των εισφορών καθορίζει και το επίπεδο των συντάξιμων αποδοχών και της μελλοντικής σύνταξης.  

 

Οι εισφορές κύριας σύνταξης προσαυξάνονται, όσο υψηλότερη είναι η επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία 

μέσω των συντελεστών αναπλήρωσης, ενώ οι εισφορές υγείας διατηρούνται σταθερές από τη δεύτερη 

κατηγορία και άνω. Η καινοτόμος αυτή παρέμβαση δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για την ένταξη μεγαλύτερου 

αριθμού ασφαλισμένων σε ανώτερο του δεύτερου επιπέδου εισφορών. Η προσαύξηση του ασφαλίστρου 

κύριας σύνταξης καθιστά τις ανώτερες κατηγορίες εισφορών περισσότερο ελκυστικές, διότι οι αυξημένες 

εισφορές που καταβάλλει ο ασφαλισμένος ενισχύουν την ανταποδοτική παροχή, ήτοι τη μελλοντική 

σύνταξη. 

 

Για τους αγρότες εφαρμόζονται οι ίδιες βασικές αρχές με τους ελεύθερους επαγγελματίες και 

αυτοαπασχολούμενους (αποσύνδεση εισφορών από το εισόδημα και τα χρόνια ασφάλισης).  

Για τους μισθωτούς, υλοποιείται σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έως πέντε (5) ποσοστιαίες 

μονάδες, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο 2020 κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες με έναρξη εφαρμογής τον 

Ιούνιο του 2020, επιδιώκοντας μέσω της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, την ενθάρρυνση 

νέων προσλήψεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της συνολικής απασχόλησης. 

 

Για τους συνταξιούχους, ενισχύεται ο βαθμός ανταποδοτικότητας, μέσα από την προσαρμογή των ποσοστών 

αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, ενώ οι επικουρικές συντάξεις με βάση την εκπονηθείσα αναλογιστική 

μελέτη συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1ης Οκτωβρίου 2019 στο ύψος στο οποίο είχαν διαμορφωθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31.12.2014, το δε καταβαλλόμενο προ φόρου ποσόν δεν μπορεί 

να υπολείπεται του προ φόρου καταβαλλόμενου ποσού στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.  

 

Θεσπίζεται προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση για λήψη επικουρικής και εφάπαξ παροχής, για όσους 

ασφαλισμένους δεν προβλέπεται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση.  

 

Επιπροσθέτως, θεσμοθετούνται τρεις (3) κατηγορίες ελεύθερης επιλογής εισφορών για την επικουρική και 

αντίστοιχα τρεις (3) κατηγορίες ελεύθερης επιλογής εισφορών για το εφάπαξ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
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ενισχύεται το εισόδημα του ασφαλισμένου κατά την αποχώρηση από την ενεργό απασχόληση, 

διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταποδοτικότητα των εισφορών που καταβλήθηκαν λόγω της εφαρμογής 

του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης και τήρησης ατομικών λογαριασμών για τις εισφορές που 

καταβάλλονται. 

 

Τέλος, απαλείφεται η προϋπόθεση της ύπαρξης ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση αυτοτελούς 

δικαιώματος εφάπαξ παροχής,. Με την επί της ουσίας κατάργηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για τη 

θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος εφάπαξ παροχής αφενός επιτυγχάνεται η ενιαία αντιμετώπιση των 

ασφαλισμένων, αφετέρου το μέτρο αυτό έχει θετικό πρόσημο για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα 

σε ποιον εντασσόμενο φορέα ήταν ασφαλισμένοι και σε κάθε περίπτωση απλοποιεί και συντομεύει τη 

διαδικασία απονομής της εν λόγω παροχής ιδίως σε περιπτώσεις ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση.  

 

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος, θεσμοθετούνται οι διατάξεις που εδραιώνουν τη μεγαλύτερη οργανωτική και 

διοικητική ενοποίηση στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. Η διοικητική διάσπαση του 

ασφαλιστικού συστήματος ήταν εντυπωσιακή. Ενδεικτικό είναι ότι το έτος 1990 λειτουργούσαν 327 φορείς 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης, λοιπών παροχών και περιορισμένος αριθμός υπηρεσιών ασφάλισης, 

καθώς και κρατικές υπηρεσίες για τη συνταξιοδότηση και υγειονομική περίθαλψη των δημοσίων 

υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών. Το έτος 1997 υφίστανται 28 φορείς κύριας ασφάλισης και 

παραπάνω από 200 φορείς επικουρικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του 

συστήματος ΗΛΙΟΣ, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου ή κάποιας άλλης κατηγορίας δίδονται από 21 

φορείς. Πλήθος νομοθετημάτων επιχείρησαν να επιλύσουν τον κατακερματισμό του ασφαλιστικού 

συστήματος.  

 

Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του ν. 3655/2008 (Α' 58), με τον οποίο ενοποιήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν οι 

ασφαλιστικοί οργανισμοί και περιορίσθηκε αισθητά ο αριθμός τους σε επτά (7) αναντίρρητα αποτέλεσε τη 

δεύτερη μεγαλύτερη προσπάθεια μετά το ν. 2676/1999 (Α' 1) στην κατεύθυνση του οργανωτικού 

εκσυγχρονισμού του συστήματος.  

Κατά το χρονικό διάστημα 2012-2014 επιτελέστηκαν ιδιαιτέρως σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού, 

απλοποίησης και οργανωτικής ανασυγκρότησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, την 

1η Ιουνίου 2013 χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά με απόλυτη ακρίβεια η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα 

μας με το σύστημα «ΗΛΙΟΣ». Το ίδιο χρονικό διάστημα επιχειρήθηκαν ακόμα δύο διαρθρωτικές αλλαγές: ο 

ενιαίος τρόπος πληρωμής των συντάξεων διαμέσου της ΗΔΙΚΑ και ο ενιαίος τρόπος είσπραξης 

ασφαλιστικών εισφορών διαμέσου του ΚΕΑΟ. Επιπρόσθετα, καθιερώθηκε, επίσης για πρώτη φορά, η 

μηνιαία ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και παράλληλα δημιουργήθηκε 

το καινοτόμο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για τη διασφάλιση και ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. 

Ακολούθησε η ψήφιση του ν. 4387/2016, με τον οποίο επιχειρήθηκε η διοικητική ενοποίηση των 

ασφαλιστικών φορέων και η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ε.Φ.Κ.Α.). Η αλλαγή αυτή 

αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα, το οποίο όμως δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και τους σκοπούς του 

εγχειρήματος, καθώς διατηρήθηκαν η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα του συστήματος.  

Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια όλων των προηγούμενων ετών ελήφθησαν σημαντικά 

μεταρρυθμιστικά μέτρα, πολλές παθογένειες παρέμειναν, αναδεικνύοντας έτι περαιτέρω, την ανάγκη 

περαιτέρω αλλαγών. 

Την ολοκλήρωση του εθνικού οράματος για τη θέσπιση ενός ενιαίου ασφαλιστικού συστήματος και ενός 

Εθνικού Οργανισμού έρχεται να ολοκληρώσει η παρούσα μεταρρύθμιση, ώστε να υλοποιηθεί το όραμα και 

οι πολυετείς προσπάθειες για τη θέσπιση ενός και μοναδικού ασφαλιστικού φορέα.  

Ο νέος εθνικός φορέας e-Ε.Φ.Κ.Α. θα αποτελεί τον ένα και μοναδικό ασφαλιστικό οργανισμό με ενιαία 

διοικητική δομή και τρεις ανεξάρτητους και αυστηρά αυτοτελείς οικονομικά κλάδους με λογιστική, 
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οικονομική και περιουσιακή αυτοτέλεια, τον κλάδο Κύριας Σύνταξης, τον κλάδο Επικουρικής και τον κλάδο 

Εφάπαξ παροχής. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. θα καλύπτει όλους τους εργαζομένους της χώρας, ανεξάρτητα αν είναι 

μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι, αγρότες ή δημόσιοι υπάλληλοι, για όλους 

τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, εργατικού ατυχήματος, κύριας, επικουρικής 

ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.  

 

Στο δεύτερο μέρος, θεσπίζονται διατάξεις με τις οποίες ο νέος Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

μετασχηματίζεται συγχρόνως σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α), ο οποίος θα 

υλοποιήσει τη μέγιστη θεσμική τομή της απονομής ψηφιακής σύνταξης.  

Η προστιθέμενη αξία της μεταρρύθμισης είναι τεράστια διότι, με τη θέσπιση των διατάξεων του νέου e- 

φορέα, επιτυγχάνεται σταδιακά η αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών, όπως η ταχύτερη διευθέτηση 

σημαντικού αριθμού εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η 

ενοποιημένη αίτηση συνταξιοδότησης για την κύρια και επικουρική ασφάλιση, το κοινό ειδοποιητήριο 

εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους με ταυτότητα πληρωμής. 

Παράλληλα, επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και σαφής μείωση του κόστους λειτουργίας, ενώ 

αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται διατάξεις εξαιρετικά κρίσιμες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του 

συστήματος, με τις οποίες το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μεταβαίνει στην ψηφιακή εποχή και 

αναμορφώνεται σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και φιλικό προς τον ασφαλισμένο και τον πολίτη σύστημα. Τα 

βασικά οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού του συστήματος είναι η δυνατότητα διαδικτυακής 

πρόσβασης του πολίτη σε ψηφιακές υπηρεσίες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής 

σύνταξης, η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, η διαλειτουργικότητα των 

συστημάτων με σεβασμό στη διασφάλιση της ανωνυμίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

το ψηφιακό σύστημα ασφαλιστικής ιστορίας ΑΤΛΑΣ. Διαμορφώνεται έτσι ο βασικός πυλώνας για τη 

μετάβαση στην ψηφιακή σύνταξη. Με τις διατάξεις του δεύτερου μέρους επιχειρείται μία σημαίνουσα 

θεσμική τομή, με την οποία ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης μετεξελίσσεται σε σύγχρονο 

Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α), προσαρμοζόμενος στις τεχνολογικές 

εξελίξεις και τις προβλέψεις της πρόσφατης νομοθεσίας. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α αποτελεί θεμελιώδη λίθο για τον εκσυγχρονισμό της Χώρας μας και τη 

μετάβαση του ασφαλιστικού συστήματος στη νέα ψηφιακή εποχή.  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ο e-Ε.Φ.Κ.Α απελευθερώνεται από περιττές γραφειοκρατικές στρεβλώσεις, 

ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη. Η απλούστευση των διαδικασιών συνιστά βασικό πυλώνα 

της μεταρρύθμισης και της μετεξέλιξης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό φορέα που θέτει 

ως προτεραιότητα την εμπέδωση της εμπιστοσύνης, τη βελτίωση των συναλλαγών του πολίτη και την 

παροχή σύγχρονων και ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

Παράλληλα, προωθείται για πρώτη φορά στην Χώρα μας μία διαρθρωτική μεταρρύθμιση, η οποία απαντά 

στο αίτημα των σύγχρονων κοινωνιών για απρόσκοπτες, ποιοτικές και αποτελεσματικές δημόσιες 

υπηρεσίες. Η μετεξέλιξη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σε ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Εθνικό 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «e-Ε.Φ.Κ.Α» εμφορείται αφενός από την ανάγκη αποτελεσματικής 

προώθησης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και αφετέρου από την αναμόρφωση του υφιστάμενου 

ρυθμιστικού πλαισίου. Προς το σκοπό της αναδιάρθρωσης του φορέα, θεσπίζεται για πρώτη φορά ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής της σύνταξης.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζεται το ισχυρό έλλειμμα εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων που διέπονται 

από διαρκή ανησυχία για τη διαδικασία απονομής της σύνταξης. Εκσυγχρονίζεται, εξορθολογίζεται και 

βελτιώνεται η διαδικασία από το στάδιο της αίτησης έως το στάδιο της έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης.  
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Επιτυγχάνεται η άμεση και ταυτόχρονη απονομή όλων των παροχών (κύριας σύνταξης, επικουρικής 

σύνταξης και εφάπαξ) και θεσπίζεται η ψηφιακή σύνταξη που αποσκοπεί ν’ αποτελέσει εμβληματική 

μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση αφενός της αναβάθμισης της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α και αφετέρου 

της ελαχιστοποίησης του απαραίτητου χρόνου για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που 

απαιτούνται για την απονομή και επί τω τέλει της συνεισφοράς στη σταδιακή εδραίωση ενός σύγχρονου 

Κράτους Δικαίου.  

 

Στο τρίτο μέρος, υιοθετούνται διατάξεις με τις οποίες συμμορφώνεται το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα 

με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενισχύονται η κοινωνική και ασφαλιστική δικαιοσύνη, 

η ανταποδοτικότητα, η αναλογικότητα και η ελευθερία του επιχειρείν.  

 

Η τροποποίηση των διατάξεων του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου καθίσταται επιβεβλημένη εξαιτίας 

των αποφάσεων 1880/2019, 1888/2019, 1889/2019, 1890/2019 και 1891/2019 της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, με τις αποφάσεις 1880/2019 και 1888/2019 της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι το σύστημα καταβολής εισφορών για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες αντίκειται στην αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος. 

Συγκεκριμένα, κρίθηκε αντισυνταγματική η υπαγωγή σε ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών αφενός 

των μη μισθωτών και αφετέρου των μισθωτών, διότι η υπαγωγή στην ασφάλιση κατηγοριών ασφαλισμένων 

με ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες απασχόλησης και παραγωγής εισοδήματος, υπό ενιαίους κανόνες 

εισφορών και παροχών, συνιστά ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες.  

Πέραν της ανωτέρω κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας περί αντισυνταγματικότητας, η σύνδεση των 

εισφορών με το φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 

αυτοαπασχολούμενους που εισήχθησαν με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016, προκάλεσε μείζονα διαχειριστικά 

προβλήματα, διότι το σύστημα ήταν αρκετά πολύπλοκο και χρονοβόρο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται 

σημαντικά λάθη στον υπολογισμό των οφειλόμενων εισφορών και σημαντικές καθυστερήσεις στις 

εκκαθαρίσεις.  

Επιπλέον, ο υπολογισμός του ύψους των εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος ενίσχυσε την 

εισφοροδιαφυγή για την αποφυγή επιβολής υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζονται αρνητικά όχι μόνο τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών, αλλά και τα φορολογικά έσοδα. 

Παράλληλα, σε συνδυασμό με τη φορολογική επιβάρυνση, ο υπολογισμός των εισφορών επί του 

φορολογητέου εισοδήματος οδηγούσε σε υπέρμετρη και δυσανάλογη επιβάρυνση το εισόδημα των 

ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.  

 

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, για πρώτη φορά θεσπίζονται «ανοιχτές» ασφαλιστικές κατηγορίες 

ελεύθερης επιλογής για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και πρόσωπα 

υπαγόμενα στον τέως ΟΓΑ αποσυνδεδεμένες από τα χρόνια ασφάλισης, το εισόδημα (συμβάλλοντας στον 

περιορισμό της εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής) και την αύξηση του κατώτατου μισθού.  

Με το νέο σύστημα ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να επιλέξουν υποχρεωτικά μία εκ των έξι 

ασφαλιστικών κατηγοριών, βάσει της οικονομικής τους δυνατότητας και της προσδοκίας τους για 

μελλοντική σύνταξη. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται ασφάλεια δικαίου και επιλύονται οριστικά τα 

διαχειριστικά προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του προηγούμενου καθεστώτος.  

Τέλος, η δυνατότητα επιλογής των εισφορών από τους ασφαλισμένους αναπτύσσει αμοιβαία εμπιστοσύνη 

στις σχέσεις κράτους - πολίτη ενώ λειτουργεί θετικά για την οικονομία διότι διευκολύνεται ο επιχειρησιακός 

σχεδιασμός των επαγγελματιών και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. 

Όσον αφορά τις παροχές, υιοθετούνται διατάξεις που εναρμονίζονται με τις υπ’ αριθμ. 1889/2019 και 

1890/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκε ότι η 
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επικουρική ασφάλιση θα πρέπει να λειτουργεί με βάση τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας 

εισφορών – παροχών και της διαγενεακής αλληλεγγύης.  

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταται το άρθρο 96 του ν. 4387/2016, με σκοπό τη συμμόρφωση 

στις υπ’ αριθμ. 1889/2019 και 1890/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες 

ακύρωσαν τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθμ. οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604) «Καθορισμός των 

τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης» και 

οικ.25900/470/7.6.2016 (Β΄1605, διόρθωση σφάλματος Β΄1623) «Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων 

συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης». Οι ανωτέρω αποφάσεις έκριναν 

αντισυνταγματικές τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, λόγω της 

ελλείψεως αναλογιστικής μελέτης, εκπονηθείσας πριν από τη ψήφιση του ν. 4387/2016, που να 

τεκμηριώνει αφενός μεν τη βιωσιμότητα του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αφετέρου 

την επάρκεια των παροχών του και να προκύπτει ότι ελήφθη υπόψη κατά την ψήφιση των ρυθμίσεων του 

ν. 4387/2016, για τον νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων για τους μελλοντικούς 

συνταξιούχους και τον επανυπολογισμό – αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων. Οι συνέπειες της 

αντισυνταγματικότητας των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων και της ακύρωσης των κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων επέρχονται από τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, ήτοι από 4.10.2019. 

Κατόπιν αυτού, εκπονήθηκε αναλογιστική μελέτη από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή πριν την κατάρτιση του 

προτεινόμενου νομοσχεδίου, βάσει της οποίας επαναθεσπίζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 96 του ν. 4387/2016 για τον νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων από 1ης.1.2015 

και απαλείφονται οι ρυθμίσεις επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλόμενων ή 

καταβλητέων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, επικουρικών συντάξεων, που έχουν εκδοθεί στη 

βάση του προγενέστερου του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 νομοθετικού πλαισίου.  

Περαιτέρω, καταργείται, ως αντίθετο στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, το 

προβλεπόμενο στα άρθρα 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και 6 της ακυρωθείσας υπουργικής απόφασης υπ’ 

αριθμ. οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605, διόρθωση σφάλματος Β΄1623) όριο του ποσού των 1.300 ευρώ για 

το άθροισμα της καταβαλλόμενης κύριας και επικουρικής συντάξεως.  

 

Παράλληλα, υιοθετούνται διατάξεις που αναθεωρούν τους συντελεστές αναπλήρωσης των κύριων 

συντάξεων. Με τον τρόπο αυτόν, εξαλείφονται οι αδικίες του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου, οι 

οποίες προκάλεσαν έλλειμα ανταποδοτικότητας στις κύριες συντάξεις ιδιαίτερα μετά από πολλά έτη 

ασφάλισης. Ως εκ τούτου, επαναθεμελιώνεται η αρχή της εμπιστοσύνης προς τους κρατικούς θεσμούς στη 

βάση της ασφαλιστικής δικαιοσύνης, της ισονομίας και της ισότητας για τους συνταξιούχους που, παρόλο 

που ασφαλίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και κατέβαλλαν υψηλές εισφορές επί σειρά ετών, εξαιτίας 

των ποσοστών των συντελεστών αναπλήρωσης, ήταν οι αδικημένοι του προηγούμενου νομοθετικού 

πλαισίου.  

 

Τέλος, στο ι, θεσπίζεται ο οργανισμός του e- Ε.Φ.Κ.Α και τροποποιείται το π.δ. 8/2019 (Α’ 8) με τίτλο 

«Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες ανάγκες του ψηφιακού του μετασχηματισμού και να υποδεχθεί τις δομές και το προσωπικό του 

Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..  

 

Β΄ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e - E.Φ.Κ.Α) 

 

Επί του άρθρου 1 

 

Προστίθεται άρθρο 51Α στον ν. 4387/2016, στη βάση του οποίου, με την παράγραφο 1 το Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» 

μετονομάζεται από 1η.3.2020 σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο στο 

εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Ε.Φ.Κ.Α.» νοείται εφεξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Η 

μετονομασία του Ε.Φ.Κ.Α. σηματοδοτεί τη μετάβαση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην ψηφιακή 

εποχή, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ε.Φ.Κ.Α. και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

προς τους πολίτες. Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 από 1η.3.2020 εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ο Κλάδος 

Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι οποίοι λειτουργούν µε 

οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια, και στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι 

εισφορές και οι παροχές ανά κλάδο. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταργείται. Έτσι, μεταξύ των σκοπών του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

περιλαμβάνεται πλέον και η καταβολή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους 

ασφαλισμένους. Με την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιτυγχάνεται η οργανωτική και (μεσοπρόθεσμα) η 

διοικητική ενοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος των ασφαλισμένων. Επιτυγχάνονται 

οικονομίες κλίμακας και σαφής μείωση του κόστους λειτουργίας και αύξηση της παραγωγικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων από τις κοινές 

διοικητικές υπηρεσίες του ενοποιημένου φορέα. Απελευθερώνεται ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να 

ενσωματωθεί στις κοινές υπηρεσίες έκδοσης συντάξεων και εφάπαξ παροχών του ενοποιημένου φορέα. 

Επιτυγχάνεται σχεδιασμός για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των αποθεματικών 

του ενοποιημένου φορέα. Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μεταβαίνει συνολικά στην ψηφιακή εποχή 

και αναμορφώνεται σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και φιλικό προς τον ασφαλισμένο και τον πολίτη σύστημα. 

 

Επί του άρθρου 2  

 

Με το άρθρο 2 προσδιορίζονται οι φορείς, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί επικουρικής ασφάλισης και 

εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος θα λειτουργεί µε ενιαία 

διοικητική οργάνωση. Πρόκειται για όλους τους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς των κλάδων 

επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι οποίοι πλέον εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. 

και λειτουργούν υπό κοινή Διοίκηση. 

 

Επί του άρθρου 3 

 

Με το άρθρο 3, στο άρθρο 56 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, προστίθενται παρ. 3 και 4. Σε αυτές 

προβλέπεται ότι στους πόρους του e-Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την πραγμάτωση των σκοπών 

του και την αποτελεσματική λειτουργία του, προστίθενται οι πόροι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Συγκεκριμένα, πόρους 

του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν τα έσοδα 

από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των αντίστοιχων κλάδων του ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που εντάσσεται 

στον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών 

και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία και στα άρθρα 35 και 77 του ν. 

4387/2016 ή άλλες διατάξεις νόμων. 

Επιπλέον, οι εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, 

τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του άρθρου 53 του ν. 4387/2016, του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς εξακολουθούν να εισπράττονται από 

τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, 
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σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα άρθρα 35 και 77 του ν. 4387/2016, ή άλλες διατάξεις νόμων. 

 

Επί του άρθρου 4 

 

Με το άρθρο 4 τροποποιούνται και αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 57 του ν. 4387/2016, 

όπως ισχύει. Όπου στο άρθρο αναφέρεται ο Ε.Φ.Κ.Α. αντικαθίσταται με e–Ε.Φ.Κ.Α. και όπου Υπουργός 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. 

Στο άρθρο 57 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιείται δια του παρόντος, ορίζονται τα σχετικά με τα όργανα 

Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα ορίζεται ότι όργανα Διοίκησης του νέου φορέα είναι ο Διοικητής και το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Καθορίζονται τα προσόντα του Διοικητή και ο τρόπος διορισμού του, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής με τετραετή θητεία, όπως ισχύει, 

μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συστήνονται τέσσερις θέσεις 

Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων με τον Διοικητή, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων με τετραετή θητεία. Αφαιρείται η αναφορά στον ν. 4369/2016 (Α΄33) στις 

παραγράφους 2 και 3 και καταργείται η παράγραφος 8 ως προς τον τρόπο επιλογής του Διοικητή και των 

Υποδιοικητών και τα κωλύματα και ασυμβίβαστα διορισμού τους, διότι τα άρθρα 1-13 του νόμου αυτού ως 

προς το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133) και πλέον ισχύει ο ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης» και η λοιπή νομοθεσία ως προς το ζήτημα των προσόντων, των κωλυμάτων, των 

ασυμβιβάστων σύμφωνα με τα άρθρα 68 επ. του ν. 4622/2019 των προσώπων που επιλέγονται στις θέσεις 

ευθύνης Διοικητών και Υποδιοικητών των Ν.Π.Δ.Δ., όπως ο e-Ε.Φ.Κ.Α. Μετά την ενσωμάτωση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

αυξάνονται οι θέσεις υποδιοικητών από δύο σε τέσσερις, λόγω και του αυξημένου όγκου υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων, που απαιτούν περισσότερες θέσεις ευθύνης. Τέλος, ρυθμίζονται θέματα σύνθεσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. και λειτουργίας του. Το Δ.Σ. παραμένει ενδεκαμελές. Στο Δ.Σ. 

συμμετέχουν οι δύο (2) πρώτοι στη σειρά αναπλήρωσης του Διοικητή Υποδιοικητές, με αναπληρωτές τους 

άλλους δύο (2) Υποδιοικητές.  

 

 

Επί του άρθρου 5 

 

Στο εν λόγω άρθρο προβλέπονται οι αρμοδιότητες της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου, των 

Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του εντασσόμενου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 

προκειμένου ο e-Ε.Φ.Κ.Α. να µπορεί να λειτουργήσει, μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση των υπηρεσιών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που έχει προσδιοριστεί για τις 30.6.2020. Κατ’ αρχάς την 1η.3.2020, οπότε μετονομάζεται ο 

Ε.Φ.Κ.Α. σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και εντάσσεται σε αυτόν ο φορέας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., λήγει αζημίως η θητεία του 

Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Για 

τις αρμοδιότητες και εξουσίες και για τους όρους λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., 

του Διοικητή, των Υποδιοικητών και όλων των υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και 

τμημάτων, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως αυτός ισχύει, και του Οργανισμού 

του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το π.δ. 8/2019 (Α' 8). Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

ασκούν τις αρμοδιότητές τους, όπως προβλέπονται από τα άρθρα 59 και 60 του ν. 4387/2016, επί όλων των 

υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων και του εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές του e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν χωρίς διακοπή τη θητεία τους και διορίζονται δύο 

νέοι Υποδιοικητές στον φορέα του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Από 1η.3.2020 η διάρθρωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. προβλέπεται στον Οργανισμό του σύμφωνα με το π.δ. 8/2019 
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(Α' 8), όπως κάθε φορά ισχύει. Μέχρι την τοποθέτηση των υπαλλήλων του εντασσόμενου φορέα του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως προβλέπονται στον Οργανισμό του και το αργότερο μέχρι 

30.6.2020, οι υπηρεσίες του εντασσόμενου φορέα του ΕΤ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια 

οργανωτική δομή, αρμοδιότητες και προσωπικό υπό τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο του e-

Ε.Φ.Κ.Α. Τέλος, μέχρι τις 30.6.2020 οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να εξυπηρετούνται 

από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η ιστοσελίδα και όλες οι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφορικής εξακολουθούν να λειτουργούν και συνεχίζει η έκδοση ξεχωριστού 

ειδοποιητηρίου εισφορών για τους μη μισθωτούς, μέχρι να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωσή τους στις 

αντίστοιχες υπηρεσίες, την ιστοσελίδα και το ειδοποιητήριο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Με την άνω διαδικασία διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση των υπηρεσιών και των ασφαλισμένων στον e-

Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και την ένταξη των υπηρεσιών αυτού στον 

Οργανισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το π.δ. 8/2019 (Α' 8), όπως αυτός ισχύει. 

 

 

Επί του άρθρου 6 

 

Προστίθεται άρθρο 70Α στον ν. 4387/2016, με το οποίο καθορίζεται η περιουσία και η λογιστική και 

οικονομική λειτουργία των Κλάδων Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών του e–Ε.Φ.Κ.Α., μετά και την 

ενσωμάτωσή τους από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Ειδικότερα προβλέπεται ότι στον e–Ε.Φ.Κ.Α., ως καθολικό διάδοχο 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. περιέρχεται το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους 

εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Κλάδους Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι πόροι που 

προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους. Ο 

e-Ε.Φ.Κ.Α. υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των εντασσόμενων κλάδων 

Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η μεταβίβαση της εν γένει περιουσίας γίνεται χωρίς την 

καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων 

νομικών προσώπων. Ειδικότερα, η μεταβίβαση της κινητής περιουσίας γίνεται χωρίς την τήρηση 

οποιουδήποτε τύπου ή την ανάγκη οποιασδήποτε πράξης ή συμβολαίου. Η μεταβίβαση αυτή, εφόσον 

περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3461/2006. 

Το λογιστικό και οικονομικό έτος του Κλάδου Επικούρησης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Ο Κλάδος Επικούρησης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

διατηρούν οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια, συντάσσουν προϋπολογισμό και καταρτίζουν 

οικονομικές καταστάσεις.  

Ο προϋπολογισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει και τους αυτοτελείς προϋπολογισμούς του Κλάδου 

Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εγκρίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του 

e-Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους 

Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 

Υποστήριξης του e-Ε.Φ.Κ.Α σε θέματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.  

Μέχρι την 31η.12.2020 εξακολουθούν να εκτελούνται οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των εντασσομένων 

Κλάδων Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις 

καταρτίζονται για το ίδιο οικονομικό έτος. Από 1η.1.2021 εγκρίνεται ο ενοποιημένος προϋπολογισμός του 

e-Ε.Φ.Κ.Α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να ανατίθενται σε 

εξωτερικούς αναδόχους οι υπηρεσίες υποστήριξης της τήρησης λογιστικών βιβλίων και της κατάρτισης 

οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου λογιστικού πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το π.δ. 

54/2018 (Α' 103) οι οικονομικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα για την 

τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με το π.δ. 80/1997 (Α' 68) και τις διατάξεις περί λογιστικού των 
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Ν.Π.Δ.Δ.. Για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας των Κλάδων Επικουρικής 

Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Προκειμένου να 

συνεχιστούν απρόσκοπτα η οικονομική λειτουργία και οι συναλλακτικές και συμβατικές σχέσεις με τους 

τρίτους, οι συμβάσεις τρίτων με το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και 

λογαριασμούς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ως οιονεί καθολικό διάδοχο του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., συνεχίζονται οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και των 

εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., χωρίς να επέρχεται διακοπή 

δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

Τέλος, για λόγους ισότητας και εξομοίωσης με το Δημόσιο, εφόσον και ο Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι τώρα διατηρούσε 

τα προνόμια αυτά, προβλέπεται ότι και ο e-Ε.Φ.Κ.Α., μετά και την ενσωμάτωση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., έχει τα 

ουσιαστικά, δικονομικά και οικονομικά προνόμια του Δημοσίου, απαλλάσσεται δε από κάθε τέλος, φόρο, 

παράβολο και κράτηση για την παράστασή του και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και 

Αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής 

πράξης ενώπιον τούτων. Οι άνω λόγοι επιβάλλουν και την τροποποίηση του πλαισίου για την τοκοφορία 

των οφειλών του e-Ε.Φ.Κ.Α., που εξομοιώνεται με το πλαίσιο που ισχύει για τις οφειλές του Δημοσίου από 

6% σε 3%, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (Α΄65).  

 

Επί του άρθρου 7 

 

Με το άρθρο 7 θεσπίζεται άρθρο 71 Α στο ν. 4387/2016, προκειμένου να ρυθμισθούν θέματα στελέχωσης 

του e-Ε.Φ.Κ.Α. µε μεταφορά προσωπικού από το εντασσόμενο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Προβλέπεται ότι το πάσης 

φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που υπηρετούν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται στον 

e-Ε.Φ.Κ.Α από 1η.3.2020 με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που 

κατέχουν από την ημερομηνία ένταξής τους. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται 

στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Επιπλέον, οι συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν 

υπηρεσίες στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ' αποκοπή συνεχίζονται και με τον e-Ε.Φ.Κ.Α, μέχρι 

τη λήξη τους. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον εντασσόμενο φορέα του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι 

αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.  

Ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στον εντασσόμενο 

φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπου αναφέρονται οι λεπτομέρειες για την απόσπαση ή διάθεσή τους στον e-

Ε.Φ.Κ.Α.. Μετά τη μεταφορά, η απόσπαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της, εκτός αν αποφασίσει 

την διακοπή της το Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών 

διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των 

υπηρεσιών, από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες 

ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όσον αφορά τους αποσπασμένους από τη ΔΕΗ Α.Ε., τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και 

τον ΟΤΕ Α.Ε. βαρύνουν τις εταιρείες αυτές και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει στις εταιρείες το ύψος της δαπάνης 

μισθοδοσίας τους ενώ όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, υπηρετούντες με διάθεση 

υπαλλήλους βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.  

Μέχρι τις 30.6.2020 το προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

στις περιπτώσεις των υπαλλήλων ή με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις περιπτώσεις των Προϊσταμένων 

στις θέσεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το π.δ 8/2019 (Α΄ 8), όπως ισχύει. Επίσης, με 

απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται ως προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες του e-

Ε.Φ.Κ.Α. υπάλληλοι που υπηρετούσαν στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και ασκούσαν καθήκοντα 

προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, εφόσον έχουν επιλεγεί από το αρμόδιο Συμβούλιο. Οι προϊστάμενοι 
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αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Αν δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι 

τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου. Σε περίπτωση που 

τα ίδια κριτήρια πληρούνται από περισσότερους υπαλλήλους, η επιλογή διενεργείται με αιτιολογημένη 

απόφαση του Διοικητή του e–Ε.Φ.Κ.Α.. Για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις θέσεις του Οργανισμού του 

e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το π.δ. 8/2019 (Α΄ 8), όπως ισχύει, εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017, όπως 

ισχύει. Όλες οι διατάξεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το π.δ. 8/2019 (Α' 8) εφαρμόζονται 

και επί του προσωπικού του εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

 Όλες οι ανωτέρω προβλέψεις για το μεταφερόμενο προσωπικό διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση στον e-

Ε.Φ.Κ.Α. για όλους τους υπηρετούντες υπαλλήλους του εντασσόμενου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Τέλος, από 1η.3.2020 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται στο 

Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι τη σύσταση νέων μέχρι τις κείμενες διατάξεις. 

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται και η λειτουργία των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων και των 

εκκρεμών σε αυτά υποθέσεων του εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

 

Επί του άρθρου 8 

 

Προστίθεται άρθρο 94Α στον ν. 4387/2016. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι από 1.3.2020, όλα τα 

ασφαλιστέα πρόσωπα του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 

4387/2016, μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και θεωρούνται ασφαλισμένοι αυτού. Οι ασφαλισμένοι του 

εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτού, 

όπως ισχύουν. Στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

μεταφέρονται αντίστοιχα όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του 

εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ανεξάρτητα από την χρονική περίοδο ασφάλισής τους. 

Περαιτέρω, με τις παραγράφους 2 και 4 προσδιορίζονται ειδικά θέματα παροχών του εντασσόμενου φορέα 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και το νομικό και θεσμικό πλαίσιο αυτών, μετά και την ένταξή του στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα, 

με την παράγραφο 2 προσδιορίζεται ότι οι όροι συνταξιοδότησης, ο καθορισμός του ποσού επικουρικής 

σύνταξης και εφάπαξ και κάθε άλλη παροχή του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως και κάθε θέμα 

που δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας 

αυτού, όπως ισχύουν στις 1.3.2020. Η πρόβλεψη αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά τον 

χρόνο έναρξης της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., 

που θα περιλαμβάνει τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του εντασσόμενου 

ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, 

τομέων, κλάδων και λογαριασμών και η γενικότερη νομοθεσία του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..  

Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον 

Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται 

ασφαλιστικές εισφορές για κάθε κλάδο του e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1η.3.2020 και εφεξής και ο χρόνος ασφάλισης 

του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4387/2016. 

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του ν. 4387/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4445/2016, δόθηκε η δυνατότητα να συσταθούν στο 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Διοικητικές Επιτροπές με αρμοδιότητα, εκτός των άλλων, της εξέτασης ενδικοφανών και λοιπών 

διοικητικών προσφυγών. Κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η υπ’ αρ. Δ9/31036/9508/6-12-

2017 (Β’ 4416) υπουργική απόφαση και συστήθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. δύο Διοικητικές Επιτροπές, μία για 

θέματα επικουρικής ασφάλισης και μία για θέματα εφάπαξ παροχών. Στην προτεινόμενη ρύθμιση της 

παραγράφου 5 προβλέπεται η συνέχεια της λειτουργίας των Διοικητικών Επιτροπών του εντασσόμενου 
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φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης α` της παραγράφου αυτής. Τα ως 

άνω όργανα αποτελούν Διοικητικές Επιτροπές του e-Ε.Φ.Κ.Α. και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 

εφαρμοζόμενες αναλόγως. Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία των Επιτροπών 

αυτών και μετά την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

 

Επί του άρθρου 9 

 

Με το άρθρο 9 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν η παράγραφος 11 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 και 

η παράγραφος 8 του άρθρου 45Α του ν. 4052/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4387/2016. 

Σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις, η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται 

από το άρθρο 53 του ν. 4144/2013 (Α' 88), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2019. Η κατάργηση αυτής της παλαιότερης ρύθμισης κρίνεται 

αναγκαία για να μην προκαλείται σύγχυση, σχετικά με το ισχύον και εφαρμοζόμενο σύστημα κατάρτισης 

των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «e-Ε.Φ.Κ.Α.» 

 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Με τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του δεύτερου μέρους επιχειρείται μία σημαίνουσα θεσμική τομή, 

καθώς τίθεται το πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο 

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης μετεξελίσσεται σε σύγχρονο Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προβλέψεις της πρόσφατης 

νομοθεσίας. 

Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής ποιότητας στους ασφαλισμένους, ο οποίος θα 

επιτευχθεί μέσω της ορθής, πλήρους και αποτελεσματικής λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της απρόσκοπτης 

εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και της παροχής 

σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος 

θεσμοθετήθηκε με το ν. 4623/2019, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελεί θεμελιώδη λίθο 

αυτού και επιβεβαιώνεται η βούληση της Κυβέρνησης να σηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό της Χώρας μας 

με διατάξεις που φέρουν ισχυρό μεταρρυθμιστικό πρόσημο.  

Η απλοποίηση, ο εξορθολογισμός και η επιτάχυνση των διαδικασιών θα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη 

και πιο ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, μέσω του περιορισμού των βημάτων που απαιτούνται 

στο πλαίσιο συναλλαγών με τον φορέα και της σταδιακής εξάλειψης των απαιτήσεων αυτοπρόσωπης 

παρουσίας για τη διεκπεραίωση μίας υπόθεσης.  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ο e-Ε.Φ.Κ.Α. απελευθερώνεται από περιττές γραφειοκρατικές στρεβλώσεις, 

ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη. Η απλούστευση των διαδικασιών συνιστά βασικό πυλώνα 

της μεταρρύθμισης και της μετεξέλιξης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό φορέα που θέτει 

ως προτεραιότητα την εμπέδωση της εμπιστοσύνης, τη βελτίωση των συναλλαγών του πολίτη και την 

παροχή σύγχρονων και ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
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Επί του άρθρου 10 

 

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και της μετεξέλιξης του σε e- 

Ε.Φ.Κ.Α., εδραιώνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του.  

H αίτηση εγγραφής ή διαγραφής άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένων υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο. 

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης ορίζεται ότι η εγγραφή άμεσα ή έμμεσα 

ασφαλισμένου στο μητρώο ασφαλισμένων του e-Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α) καθώς 

και η μεταβολή ατομικών στοιχείων γίνεται με υποβολή αίτησης στον δικτυακό τόπο του e- Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον 

πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν στην ταυτοποίηση και επιβεβαίωση 

ταυτότητας και διευκρινίζεται ότι τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται από το μητρώο του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ». 

Εάν τα ατομικά στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται διόρθωση στο πληροφοριακό σύστημα του 

«ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ». Επιπροσθέτως, σε περίπτωση ανήλικων μελών, η αίτηση υποβάλλεται από τον ένα γονέα 

και απαιτείται έγκριση με ηλεκτρονικό τρόπο από τον άλλο, προκειμένου να οριστικοποιηθεί. 

Στην παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι, έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών 

συστημάτων της ΑΑΔΕ με τον Ε.Φ.Κ.Α., για τη χορήγηση στοιχείων στον Ε.Φ.Κ.Α., θα ακολουθείται η 

διαδικασία της ΠΟΛ. 1154/ 2018 (ΦΕΚ Β’3253/08-08-2018) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. 

Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι για κάθε εγγραφή νέου μέλους και διαγραφή ήδη εγγεγραμμένου στο 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), σε οικείο Δικηγορικό, Ιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο απαιτείται 

υποχρεωτική καταχώριση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (AMKA). Παράλληλα, το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), ο οικείος Δικηγορικός, Ιατρικός και Φαρμακευτικός Σύλλογος αποστέλλουν 

ηλεκτρονικό αρχείο με εγγραφές και διαγραφές μελών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την ανάπτυξη απευθείας 

διασύνδεσης των πληροφοριακών τους συστημάτων με τον e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι, σε περίπτωση θανάτου άμεσου ή έμμεσου ασφαλισμένου, δεν χρειάζεται 

υποβολή αίτησης διαγραφής από συγγενή, αλλά η διαγραφή από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. πραγματοποιείται 

αυτεπάγγελτα με την αναγγελία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου μέσω του Συστήματος Αριάδνη του ν. 

4144/2013 και ισχύει από την ημερομηνία θανάτου.  

Επιπροσθέτως, στην παράγραφο 7 προσδιορίζεται το χρονικό πλαίσιο απογραφής στον διαδικτυακό τόπο 

του e- Ε.Φ.Κ.Α., αφενός, των ιδιωτικών οικοδομικών έργων, για τα οποία δεν απαιτείται η καταβολή 

προκαταβολής εισφορών και, αφετέρου, αυτών για τα οποία απαιτείται. Στην πρώτη περίπτωση 

πραγματοποιείται σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της άδειας και σε κάθε περίπτωση πριν 

από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών και στη δεύτερη περίπτωση πριν από την έκδοση της άδειας. 

Με την παράγραφο 8 παρέχεται η δυνατότητα απογραφής των νομικών προσώπων και των εκ του νόμου 

υπευθύνων και στην πλατφόρμα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης από πιστοποιημένους χρήστες. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής και διαγραφής μελών, η διαδικασία 

απογραφής ιδιωτικών οικοδομικών έργων και η διαδικασία απογραφής νομικών προσώπων απλοποιείται, 

επιταχύνεται, και ως εκ τούτου βελτιώνεται η συναλλαγή του ασφαλισμένου με τον e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Τέλος, προβλέπονται στην παράγραφο 9 εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση με υπουργικές αποφάσεις ειδικών 

ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η σχετική εξουσιοδότηση ανατίθεται στους Υπουργούς 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

 

Επί του άρθρου 11 

 

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 11 ρυθμίζεται η διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από 

τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Ειδικότερα, οι βεβαιώσεις και τα 

πιστοποιητικά που απαιτούνται για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς 

λαμβάνονται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά 

συστήματα των φορέων, στους οποίους υποβάλλονται.  
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο, απλοποιείται και εξορθολογίζεται η σχετική διαδικασία αίτησης και χορήγησης, 

μειώνεται το λειτουργικό κόστος (διακίνηση έγχαρτων εγγράφων, κόστος αναπαραγωγής εγγράφων, κ.λπ.). 

Επιπροσθέτως, η άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των χειριστών μιας διοικητικής διαδικασίας 

μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απελευθερώνοντας πόρους για τη 

δημόσια διοίκηση.  

Προσέτι, δοθέντος ότι θα ακολουθήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων, δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 

υποσύστημα χορήγησης βεβαιώσεων. Χρήστες του εν λόγω υποσυστήματος θα είναι οι υπάλληλοι των 

φορέων στους οποίους απαιτείται η υποβολή των βεβαιώσεων και οι οποίοι, κατόπιν πιστοποίησης, θα 

αντλούν υποχρεωτικά τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για λογαριασμό των 

συναλλασσόμενων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται η απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου και η ταχύτερη 

διεκπεραίωση των διαδικασιών. 

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι διακόπτεται η έντυπη χορήγηση των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από 

τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., μετά την παρέλευση τριμήνου από την έναρξη χορήγησης από το υποσύστημα 

της παραγράφου 2, εκτός εάν υφίσταται τεχνικό πρόβλημα. 

Στην παράγραφο 4 προβλέπεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κοινή υπουργική απόφαση ειδικών 

ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η σχετική εξουσιοδότηση ανατίθεται στους Υπουργούς 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

  

Επί του άρθρου 12 

 

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι για τους μισθωτούς που δεν έλαβαν 

ασφαλιστική ικανότητα κατά την ετήσια χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, η ασφαλιστική ικανότητά τους 

επανελέγχεται αυτόματα κάθε μήνα, βάσει των στοιχείων των εμπρόθεσμων αρχικά υποβληθεισών 

Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).  

Προσέτι, με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι όλοι οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ, 

υποχρεούνται πλέον σε ηλεκτρονική υποβολή από 1η.7.2020. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιορίζονται τα 

βήματα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και επιταχύνεται η διαδικασία. Ως εκ τούτου, μία 

διαδικασία που, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, απαιτούσε χρόνο και αρκετές ενέργειες, 

με την προτεινόμενη διάταξη εκσυγχρονίζεται και απελευθερώνεται από περιττές γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις. Εξάλλου, η ίδια η εξυπηρέτηση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων με ταχύτητα, 

αποτελεσματικότητα, ποιότητα και χωρίς περιττό κόστος συνιστά δικαίωμα σ’ ένα σύγχρονο κράτος 

δικαίου.  

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι, προκειμένου να υποβληθεί οριστικά η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, 

διασταυρώνονται τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και τα 

δεδομένα που περιλαμβάνει η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται. Σε περίπτωση που τα 

στοιχεία δεν είναι συμβατά, ενημερώνεται ο εργοδότης για την ανάγκη διόρθωσης και, εφόσον απαιτείται, 

εκδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής προστίμων. Προσέτι, στην παράγραφο 4 

ορίζεται η ηλεκτρονική επίδοση των Πράξεων Επιβολής Εισφορών, των Πράξεων Επιβολής Πρόσθετου 

Τέλους, των Πράξεων Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών και των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής 

που εκδίδονται κατά τον μηχανογραφικό έλεγχο δηλωθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών. 

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι επιδίδονται με ηλεκτρονικό τρόπο στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ότι 

ως ημερομηνία γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του ασφαλισμένου στην 

εφαρμογή.  

Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθωτών αναρτώνται στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-Ε.Φ.Κ.Α. στις οποίες έχουν πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών, 

οι ασφαλισμένοι και ότι ως ημερομηνία γνωστοποίησης της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής θεωρείται η 
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ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του ασφαλισμένου στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται 

ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.  

Τέλος, στην παράγραφο 7 προβλέπεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υπουργική απόφαση ειδικών 

ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η σχετική εξουσιοδότηση ανατίθεται στον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

 

 

Επί του άρθρου 13 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 13 προστίθεται εδάφιο 5 στο άρθρο 14 του ν. 4075/2012, το 

οποίο προβλέπει ότι οι προβλεπόμενες στα τέσσερα υφιστάμενα εδάφια της διάταξης προθεσμίες 

υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και καταβολής των εισφορών δύναται να μεταβάλλονται 

κατόπιν απόφασης του ΔΣ του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Η δυνατότητα μεταβολής των προθεσμιών υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και καταβολής 

των εισφορών, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων «e-Ε.Φ.Κ.Α» επιτρέπει την προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος της υποβολής και 

πληρωμής της ΑΠΔ στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας 

αυτοματοποιημένων ελέγχων ταχύτερα, προκειμένου να εντοπίζονται με ταχύτητα οι εργοδότες που δεν 

καταβάλλουν εμπρόθεσμα ασφαλιστικές εισφορές. 

Επιπροσθέτως, βελτιώνεται η ταχύτητα απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας και χορήγησης της αντίστοιχης 

βεβαίωσης και ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι δύνανται να την προσκομίζουν στις συναλλαγές με άλλες 

υπηρεσίες ή, όπου απαιτείται, σε συντομότερο χρονικό πλαίσιο.  

 

 

Επί του άρθρου 14 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 14 ρυθμίζεται το πλαίσιο χορήγησης ιατρικών βεβαιώσεων και 

γνωματεύσεων. Η διαδικασία χορήγησης καθίσταται άμεση και ευκολότερη με στόχο μια καλύτερη, 

περισσότερο ποιοτική και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη.  

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι οι ιατρικές βεβαιώσεις που απαιτούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. 

για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας, είτε εξαιτίας νόσου 

είτε μετά από ατύχημα εργατικό ή μη και του επιδόματος εργατικού ατυχήματος, εκδίδονται υποχρεωτικά 

μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).  

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η λειτουργία του 

ηλεκτρονικού υποσυστήματος υποστηρίζει ενδεικτικά τη σύνταξη της γνωμάτευσης του εισηγητικού 

φακέλου από τομ θεράποντα ιατρό, τον προγραμματισμό των ιατρικών επιτροπών πιστοποίησης 

(πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), τον προγραμματισμό της εξέτασης των ασφαλισμένων στην επιτροπή, 

την παροχή πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του εξεταζόμενου από την επιτροπή και την αυθημερόν έκδοση 

της απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας. 

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών που εκδίδονται με 

σκοπό να υποβληθούν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη χορήγηση παροχών και συντάξεων αναπηρίας καταχωρίζονται 

υποχρεωτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.  

Στην παράγραφο 4 του άρθρου προβλέπεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κοινή υπουργική απόφαση 

ειδικών ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η σχετική εξουσιοδότηση ανατίθεται στους 

Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας.  
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Επί του άρθρου 15 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 15 ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και 

χορήγησης του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας), του επιδόματος ασθενείας και των εξόδων 

κηδείας. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α., η διαδικασία γίνεται πιο απλή, άμεση και φιλική 

προς τον ασφαλισμένο. 

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η μητέρα ασφαλισμένη του e- Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλει, εντός 

προθεσμίας οκτώ (8) μηνών, από τη γέννηση του τέκνου, ηλεκτρονική αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-

Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν στην ταυτοποίηση 

και την επιβεβαίωση ταυτότητας. 

Η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος μητρότητας σε μισθωτή ασφαλισμένη απλοποιείται, καθώς ο 

εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. την προβλεπόμενη βεβαίωση αποχής 

από την εργασία και, κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης, το επίδομα μητρότητας 

καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο ασφαλισμένου.  

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου 

ανακτώνται μέσω διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το 

Μητρώο Πολιτών.  

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ο μισθωτός που δικαιούται επίδομα ασθενείας υποβάλλει, εφόσον 

πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν στην ταυτοποίηση και την 

επιβεβαίωση ταυτότητας, αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Σε προθεσμία 

δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης του μισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρήσει 

τα στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία της αίτησης, και ενδεικτικά την ημερομηνία πρόσληψης, 

την ειδικότητα, το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας και τις μικτές αποδοχές 

του μήνα απουσίας. Οι προβλεπόμενες Ιατρικές βεβαιώσεις ανακτώνται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης, και το επίδομα καταβάλλεται στον λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν ελέγχου 

πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης αυτού.  

Στην παράγραφο 3 αποσαφηνίζεται η διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας. Ειδικότερα, 

προβλέπεται ότι ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, μετά από ταυτοποίηση, στον δικτυακό τόπο 

του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία συμπληρώνονται ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης 

που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι επιχειρήσεις 

που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούνται στην έκδοση 

ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο αναρτούν υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μήνα στον 

δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, βελτιώνονται οι υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, περιορίζονται τα βήματα που 

απαιτούνται και δημιουργείται ένα περιβάλλον φιλικό και αποτελεσματικό.  

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 προβλέπεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υπουργική απόφαση 

ειδικών ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως ο χρόνος έναρξης, το περιεχόμενο της 

αίτησης και οι διαδικασίες χορήγησης των επιδομάτων. Η σχετική εξουσιοδότηση ανατίθεται στον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Με τις διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου του δεύτερου μέρους προωθείται για πρώτη φορά στην Χώρα 

μας μία διαρθρωτική μεταρρύθμιση, η οποία απαντά στο αίτημα των σύγχρονων κοινωνιών για 

απρόσκοπτες, ποιοτικές και αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες. Η μετεξέλιξη του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης σε ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «e-Ε.Φ.Κ.Α.» 

εμφορείται, αφενός, από την ανάγκη αποτελεσματικής προώθησης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και 

αφετέρου από την αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου. Προς τον σκοπό της 

αναδιάρθρωσης του φορέα, θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας 

απονομής της σύνταξης.  

H ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων επιτρέπει την ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών 

της κοινωνικής ασφάλισης και συνεπακόλουθα την εύκολη διαχείρισή της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

αντιμετωπίζεται το ισχυρό έλλειμμα εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων που διέπονται από διαρκή ανησυχία 

για τη διαδικασία απονομής της σύνταξης. Εκσυγχρονίζεται, εξορθολογίζεται και βελτιώνεται η διαδικασία 

από το στάδιο της αίτησης έως το στάδιο της έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης. Επιτυγχάνεται η άμεση 

και ταυτόχρονη απονομή όλων των παροχών (κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ) και 

θεσπίζεται η διαδικασία ψηφιακής απονομής σύνταξης που αποσκοπεί να αποτελέσει εμβληματική 

μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση αφενός της αναβάθμισης λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α και αφετέρου της 

ελαχιστοποίησης του απαραίτητου χρόνου για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που 

απαιτούνται για την απονομή και επί τω τέλει της συνεισφοράς στη σταδιακή εδραίωση ενός σύγχρονου 

Κράτους Δικαίου.  

 

Επί του άρθρου 16 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου αυτού προβλέπεται η ψηφιοποίηση του συνόλου των 

δεδομένων και των ατομικών στοιχείων που αφορούν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την 

απονομή συντάξεων και τη μεταβίβαση συντάξεων αιτία θανάτου και βρίσκονται στα πληροφοριακά 

συστήματα των πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 

Το σύνολο των δεδομένων και των ατομικών στοιχείων συγκεντρώνεται έως τις 31.05.2020 στο 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» του άρθρου 8 του ν. 4237/2014.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκρίνεται ένα απλούστερο και αποτελεσματικότερο σχήμα λειτουργίας με στόχο 

την απελευθέρωση από περιττές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, το οποίο επιτρέπει την ευχερέστερη άσκηση 

των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ασφαλισμένων. 

Με τις παραγράφους 2 και 3 προβλέπεται ότι αποστέλλονται έως τις 31.07.2020 αρχεία με στοιχεία 

αποδοχών στην εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι κάθε 

υπηρεσία μισθοδοσίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα αποστέλλει αρχείο με τα στοιχεία αποδοχών των 

υπαλλήλων της από 1.1.2002 ή από την ημερομηνία έναρξης της μηχανογράφησής τους και στην 

παράγραφο 3 ότι η Ενιαία Αρχή Πληρωμών αποστέλλει αρχείο με τα στοιχεία αποδοχών των δημοσίων 

υπαλλήλων από την ημερομηνία λειτουργίας της.  

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι προηγείται έλεγχος για την πιστοποίηση της ακρίβειας και της ορθότητας 

των δεδομένων και των ατομικών στοιχείων και κατόπιν τούτου, τα πιστοποιημένα δεδομένα θεωρούνται 

έγκυρα και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω επιβεβαίωση βάσει φυσικών παραστατικών, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν στη θεμελίωση, απονομή και μεταβίβαση σύνταξης. 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου προβλέπεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υπουργική απόφαση των 

διαδικασιών συγκέντρωσης, ελέγχου και πιστοποίησης των δεδομένων σύμφωνα με την τήρηση της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος. Η σχετική 
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εξουσιοδότηση ανατίθεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στον Υπουργό Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης.  

 

Επί του άρθρου 17 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προωθείται μία εμβληματική διαρθρωτική μεταρρύθμιση, ήτοι ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής της σύνταξης.  

Θεσπίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, όπως και η ηλεκτρονική 

έκδοση της απόφασης χορήγησης.  

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται η υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο των 

αιτήσεων για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης 

επιδόματος τετραπληγίας ή απολύτου αναπηρίας στον δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης «e-Ε.Φ.Κ.Α».  

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επικαιροποιήσει στο σύστημα 

«ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ» τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

και να καταχωρίσει στην αίτησή του έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση 

αλλοδαπού αιτούντος επικαιροποιούνται υποχρεωτικά στοιχεία διαβατηρίου και σε περίπτωση αλλοδαπού 

που προέρχεται από Χώρα εκτός του χώρου της Συνθήκης Σένγκεν τα στοιχεία άδειας παραμονής. 

Επιπροσθέτως, με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι, σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των 

Ένοπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΟΤΑ, προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της 

αίτησης συνταξιοδότησης και την έναρξη της επεξεργασίας είναι η συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και 

Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ). Παράλληλα, ορίζεται η διαδικασία συμπλήρωσης και οριστικοποίησης 

του ΔΑΥΚ. 

Περαιτέρω, στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι ασφαλισμένος που έχει στην κατοχή του φυσικά παραστατικά 

που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν 

αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΤΛΑΣ υποχρεούται να καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο 

στην ηλεκτρονική αίτηση και να προσκομίζει σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών τα φυσικά παραστατικά που 

αποδεικνύουν τον επιπλέον χρόνο σε υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του.  

Με την παράγραφο 6 ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση αίτησης 

αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ασφαλισμένος αιτείται την αναγνώριση 

πλασματικού χρόνου, υποχρεούται να συμπληρώσει στο παράρτημα της ηλεκτρονικής αίτησης της 

παραγράφου 1 τον χρόνο, την κατηγορία εξαγοράς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αντίστοιχης βεβαίωσης 

ή πιστοποιητικού, από τα οποία προκύπτει το δικαίωμά του, προκειμένου αυτές να ανακτηθούν 

ηλεκτρονικά από τα συστήματα των φορέων που τα έχουν εκδώσει. Για την εφάπαξ εξαγορά του 

πλασματικού χρόνου εκδίδεται από το σύστημα ειδοποιητήριο πληρωμής σε τράπεζα με μοναδικό κωδικό 

πληρωμής, ο οποίος ισχύει για ένα μήνα. 

Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ειδοποιητήριο εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας,γίνεται 

επεξεργασία της αίτησης χωρίς να ληφθεί υπόψη το αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. 

Προσέτι, με την παράγραφο 7 προβλέπεται ότι για την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, αξιοποιείται 

το πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ», το πληροφοριακό σύστημα των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας 

(ΚΕ.Π.Α.) και το πληροφοριακό σύστημα «ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ» και με την παράγραφο 8 ρυθμίζεται η διαδικασία 

γνωστοποίησης της συνταξιοδοτικής απόφασης, σε πλήρη συμφωνία με τον σκοπό του νομοθέτη να 

καταστήσει τον ηλεκτρονικό τρόπο έκδοσης δημοσίων εγγράφων ισοδύναμης νομικής και αποδεικτικής 

ισχύος του έγχαρτου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πλήρες νομικό πλαίσιο εκ του οποίου επέρχονται, 

οι ίδιες έννομες συνέπειες με αυτό που ρυθμίζει τα περί αποδεικτικής ισχύος έγχαρτων δημόσιων 

εγγράφων.  
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η συνεργασία των επιμέρους φορέων, εξοικονομούνται πόροι, 

επιτυγχάνεται η παροχή συνεχών και απρόσκοπτων, αποτελεσματικότερων και πιο ποιοτικών υπηρεσιών 

στον πολίτη. Εξάλλου, η ποιότητα όσον αφορά στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη, αφενός, με την ικανοποίηση των πολιτών και, αφετέρου, με την απρόσκοπτη και άνευ 

περιορισμών χρήση τους.  

Βελτιώνεται η αποδοτικότητα της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α και μειώνονται τα διοικητικά βάρη. Αίρονται 

ποικίλα κανονιστικά εμπόδια και επί τω τέλει η ρύθμιση της προτεινόμενης διάταξης να αντιμετωπίσει 

παθογένειες που χαρακτήριζαν διαχρονικά τη διαδικασία απονομής της σύνταξης, ήτοι, αφενός, την 

αβεβαιότητα και, αφετέρου, την πολύχρονη αναμονή.  

Η παρούσα ρύθμιση βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς με την παράγραφο 5 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται, ότι 

προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση, απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του 

αιτούντος ως προϋπόθεση για την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον 

e-Ε.Φ.Κ.Α..  

Με την παράγραφο 10 προβλέπεται η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου για τις αποφάσεις που 

εκδίδονται ψηφιακά από το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και ορίζονται οι κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης 

παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων. 

Στην παράγραφο 11 του άρθρου προβλέπεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υπουργική απόφαση του 

χρόνου εφαρμογής και των τυχόν εξαιρέσεων του παρόντος για κάθε κατηγορία συντάξεων, του τρόπου 

πιστοποίησης και πρόσβασης χρήστη για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απονομής ή μεταβίβασης 

σύνταξης, των τύπων της ηλεκτρονικής αίτησης και της συνταξιοδοτικής απόφασης, της διαδικασίας και του 

τρόπου διενέργειας του δειγματοληπτικού ελέγχου, πιστοποίησης και ψηφιοποίησης των φυσικών 

παραστατικών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

κάθε άλλου σχετικού θέματος υποστήριξης των ασφαλισμένων για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 

και την παραλαβή της απόφασης μέσω Κ.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος. Η σχετική 

εξουσιοδότηση ανατίθεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Στην παράγραφο 12 του άρθρου προβλέπεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κοινή υπουργική απόφαση 

της διαδικασίας υποστήριξης των ασφαλισμένων για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την 

παραλαβή της απόφασης μέσω Κ.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος. Η σχετική εξουσιοδότηση 

ανατίθεται στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

 

Επί του άρθρου 18 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η διαλειτουργικότητα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Πληροφοριακό Σύστημα της Στρατολογίας του Υπουργείου 

Εθνικής Αμύνης και το Φοιτητολόγιο των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε, αφενός, να καταστεί 

η πρόσβαση στην πληροφορία άμεση και ευκολότερη και, αφετέρου, να μειωθεί το οικονομικό και 

διοικητικό κόστος.  

Ειδικότερα, εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) καταχωρούνται υποχρεωτικά στις 

βεβαιώσεις και στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις υπηρεσίες στρατολογίας για τη βεβαίωση του 

χρόνου στράτευσης και από τις εφαρμογές του Φοιτητολογίου των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου σπουδών, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αναγνώριση του 

χρόνου στράτευσης ή φοίτησης ως πλασματικού χρόνου για την απονομή σύνταξης σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  
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Προσέτι, στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει τις αναγκαίες εφαρμογές, ώστε να 

καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική πρόσβαση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» στα δεδομένα των βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών που απαιτούνται για την απονομή ή μεταβίβαση των συντάξεων και προέρχονται από το 

Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, το Πληροφοριακό σύστημα της Στρατολογίας του 

Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και τις εφαρμογές των Φοιτητολογίων των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται και επιταχύνεται η διαδικασία απονομής της σύνταξης και 

διασφαλίζεται η ποιοτική και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.  

 

    

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Επί των άρθρων 19-22 

 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και η εναρμόνιση 

του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας οι οποίες έκριναν ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης, το σύστημα 

καταβολής εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, καθώς και το όριο του ποσού των 1.300 

ευρώ, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, μετά την αναπροσαρμογή της επικουρικής συντάξεως, το 

άθροισμα της καταβαλλόμενης σε αυτούς κύριας και επικουρικής συντάξεως, όπως προβλέπεται στο ν. 

4387/2016, αντίκειται στην αρχή της ισότητας η οποία κατοχυρώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του 

Συντάγματος. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκονται η αποκατάσταση της αρχής της ισότητας και η 

διασφάλιση της αρχής της ανταποδοτικότητας, η οποία είναι απόρροια της αρχής της αναλογικότητας, 

σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προσέτι, ενισχύονται οι αρχές της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, της αναδιανομής, της υποχρεωτικότητας, της επάρκειας και της βιωσιμότητας. οι 

οποίες πρέπει να διέπουν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Από τα άρθρα 21, 22 και 25 του Συντάγματος 

προκύπτει ο δημόσιος, καθολικός και αναδιανεμητικός χαρακτήρας του κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος, το οποίο αναμορφώνεται, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη κοινωνική προστασία και 

αξιοπρεπή διαβίωση με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και αναδιανομής. 

Με το άρθρο 19 του παρόντος νόμου τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 4387/2016 και ορίζεται το αντικείμενο 

και ο σκοπός του νόμου. 

Ειδικότερα, με το άρθρο 19 προβλέπεται ότι το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των 

εργαζομένων και ότι βασικό περιεχόμενο της κοινωνικής ασφάλισης είναι η, έναντι καταβολής εισφοράς, 

προστασία του ασφαλισμένου από την επέλευση ασφαλιστικών κινδύνων όπως το γήρας, ο θάνατος, η 

ασθένεια, η αναπηρία, οι οποίοι αναιρούν την ικανότητά του να εργάζεται. Η προστασία έγκειται σε παροχή, 

η οποία εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης όσο το δυνατόν εγγύτερο εκείνου που είχε 

κατακτηθεί κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Το Κράτος εγγυάται τη βιωσιμότητα των φορέων 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης, την επάρκεια των παροχών και την παροχή ωφελειών στους πολίτες, 

μέσω της ανταποδοτικότητας, καθώς η κοινωνική ασφάλιση που παρέχει υγειονομική περίθαλψη και 

συνταξιοδοτική κάλυψη αποτελεί μία από τις βασικότερες συνιστώσες ενός κράτους προνοίας.  
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Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζεται κατά τρόπο όμοιο και ενιαίο και είναι σύμφωνο με τη 

συνταγματική αρχή της ισότητας, για όλους χωρίς διάκριση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, 

καθώς και για τις διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, είτε είναι μισθωτοί είτε αυτοτελώς 

απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε απασχολούμενοι με το αγροτικό επάγγελμα. Ως εκ 

τούτου, η ασφάλιση και οι εισφορές καθίστανται ουσιαστικά κανόνες δημοσίας τάξης, η τήρηση των οποίων 

δεν εξαρτάται από την ιδιωτική βούληση, αλλά είναι υποχρεωτική. Όσον αφορά στους μισθωτούς, η 

ασφάλιση επέρχεται αυτοδικαίως, αφ’ ης στιγμής παρέχουν παροχή έναντι αμοιβής, ενώ για την έναρξη της 

ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών απαιτείται η τήρηση 

των απαιτούμενων διαδικασιών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις για την έναρξη του 

επαγγέλματός τους.  

Με το άρθρο 21 προστίθεται άρθρο 1 Β στο ν. 4387/2016 και προβλέπεται ότι οι κανόνες κοινωνικής 

ασφάλισης είναι αφενός αναγκαστικής εφαρμογής και δεν δύναται να εμφιλοχωρήσει η ιδιωτική βούληση 

και αφετέρου ότι θεσπίζονται με νόμο και με πράξεις κανονιστικού περιεχομένου κατ’ εξουσιοδότηση 

νόμου. Τέλος με το άρθρο 22 τροποποιούνται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί των όρων του ασφαλιστικού 

δικαίου του άρθρου 2 του ν. 4387/2016, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη ερμηνευτική προσέγγιση 

και εφαρμογή του παρόντος νόμου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
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Στο άρθρο 5 του ν. 4387/2016 ορίστηκε ότι από 1η.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης 

στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισμένου και εργοδότη προσδιορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών 

των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, των τακτικών και μετακλητών 

υπαλλήλων και λειτουργών της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, όπως αυτές ισχύουν 

κάθε φορά και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του 

Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων 

αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη συνίστατο 

στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου 

μισθωτού άνω των 25 ετών.  

Με την προτεινόμενη διάταξη το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ορίζεται στα 6.500 ευρώ, ποσό που 

αναπροσαρμόζεται κάθε έτος, από 1.1.2023 έως 31.12.2024 με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1η.1.2025 και εφεξής κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών.  

Τέλος, με την παρούσα διάταξη αποσαφηνίζεται ότι αρμόδιος για την έκδοση αποφάσεων επί 

συνταξιοδοτικών θεμάτων, τα οποία ανάγονται στην αρμοδιότητα του πρώην ΓΛΚ, είναι ο Υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ προβλέπεται συναρμοδιότητα Υπουργών Οικονομικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις περιπτώσεις όπου απαιτείται εφαρμογή μισθολογικών διατάξεων 

ασφαλισμένων του δημοσίου σε συνταξιούχους κατά το π.δ. 169/2007.  

Αναφορικά με την ασφάλιση εξωκοινοβουλευτικών και μετακλητών υπαλλήλων (άρθρο 5Α του ν. 

4387/2016), σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η ασφάλιση των μετακλητών υπαλλήλων 

εξαρτάται από το εάν αυτοί συνάπτουν σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με τους φορείς της 

γενικής Κυβέρνησης και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Όσον αφορά τους μετακλητούς υπαλλήλους δημοσίου 

δικαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 

2 του άρθρου 61 του ν. 3996/2011 και την παράγραφο 2α του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, καθώς και της 
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παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013. Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτουν οι εξής 

περιπτώσεις: 

Α. Αυτοί οι οποίοι διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων μετά την 1η.1.2011, και εφόσον δεν έχουν 

καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο μέχρι τις 31.12.2010, όσον αφορά την κύρια σύνταξη υπάγονται 

υποχρεωτικά στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και όσον αφορά την επικουρική σύνταξη, την υγειονομική περίθαλψη και την 

εφάπαξ παροχή υπάγονται στους αντίστοιχους πρώην φορείς όπου υπάγεται το προσωπικό του φορέα που 

έχει υπαχθεί στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3865/2010). 

Β. Αυτοί οι οποίοι διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων μετά την 1η.1.2011, και εφόσον είχαν 

προϋπηρεσία στο Δημόσιο μέχρι τις 31.12.2010, υπάγονται όσον αφορά την κύρια σύνταξη υποχρεωτικά 

στο Δημόσιο ή δύνανται να επιλέξουν να υπαχθούν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και όσον αφορά την επικουρική 

σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή υπάγονται στους αντίστοιχους πρώην φορείς όπου 

υπάγεται το προσωπικό του φορέα που έχει υπαχθεί στην ασφάλιση από 1η.1.1993 και εφεξής (άρθρο 2 

παρ. 1 και 4 του ν. 3865/2010). 

Εναλλακτικά, τα πρόσωπα των ανωτέρω περιπτώσεων μπορούν να διατηρήσουν το προγενέστερο καθεστώς 

ασφάλισής τους (άρθρο 4 παρ. 11 του ν. 4151/2013) εξαιρούμενων των συνταξιούχων. 

Οι μετακλητοί υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως κάθε άλλος 

υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του φορέα (άρθρο 

2 του α.ν. 1846/1951). Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1469/1984, οι 

ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες, οι οποίοι προσλαμβάνονται με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1320/1983, δύνανται 

εντός διμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων τους να αιτηθούν την εξαίρεσή τους από την ασφάλιση 

του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εφόσον, λόγω της ιδιότητάς τους, υπάγονται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα 

κύριας ασφάλισης. Δυνατότητα διατήρησης του προγενέστερου καθεστώτος ασφάλισης για την εν λόγω 

κατηγορία δεν προβλέπεται. 

Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές μετακλητών υπαλλήλων (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) 

εφαρμόζονται το άρθρο 5 του ν. 4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του 

ν. 4488/2017, και η παράγραφος 3ζ του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του 

ν. 4488/2017. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από τον φορέα ασφάλισης στον οποίο υπάγονται βάσει των 

προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 3865/2010 και του ν. 4151/2013 (Δημόσιο, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, διατήρηση 

προγενέστερου ασφαλιστικού καθεστώτος), για την κύρια σύνταξη καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές 

ύψους 6,67% από τον ασφαλισμένο και 13,33% από τον φορέα διορισμού ως εργοδοτική εισφορά, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο διορισμός στη θέση έχει γίνει μέχρι τις 31.12.2016, οπότε ισχύουν οι 

διατάξεις για μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς. 

Όσον αφορά τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς που δεν έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή, δεν 

υπάρχει ρητή διάταξη για την ασφάλισή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Περιπτώσεις που έχουν 

προκύψει στο παρελθόν έχουν αντιμετωπιστεί με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για τους 

μετακλητούς υπαλλήλους. 

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η αποσαφήνιση του ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου όσον 

αφορά τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, οι οποίοι είναι εξωκοινοβουλευτικοί, καθώς και τα 

διοριζόμενα σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, πρόσωπα όπως οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, οι 

Εκτελεστικοί Γραμματείς Δήμων και Περιφερειών, οι συνεργάτες σε ιδιαίτερα γραφεία μελών της 

Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, οι συνεργάτες Δημάρχων και 

Περιφερειαρχών, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

Η παρούσα ρύθμιση ορίζει ότι τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές από την 

ημερομηνία διορισμού τους διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ο 
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σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό. Ομοίως δημιουργείται ένα 

ενιαίο καθεστώς ασφάλισης για το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων, είτε συνάπτουν σχέση εργασίας 

δημοσίου δικαίου, είτε ιδιωτικού δικαίου στους φορείς στους οποίους διορίζονται. Ειδικότερα παρέχεται 

στα πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων η δυνατότητα να διατηρούν το 

προγενέστερο καθεστώς ασφάλισής τους, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή στο εργασιακό τους καθεστώς να 

μην επηρεάζει την ασφάλισή τους και να μην προκύπτουν κενά ασφάλισης. Επιπλέον, διευκολύνονται σε 

μεγάλο βαθμό οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των φορέων στους οποίους υπηρετούν οι μετακλητοί 

υπάλληλοι καθώς διευκολύνεται η διευκρίνιση του νομοθετικού πλαισίου ασφάλισης των μετακλητών 

υπαλλήλων. Ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των μετακλητών υπαλλήλων εξακολουθεί να εφαρμόζεται 

το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η εισφορά ασφαλισμένου για κύρια σύνταξη ύψους 6,67% 

βαρύνει τους μετακλητούς υπαλλήλους και η εργοδοτική εισφορά για κύρια σύνταξη ύψους 13,33% 

βαρύνει τον φορέα στον οποίο διορίζονται οι μετακλητοί υπάλληλοι. Η εισφορά του ασφαλισμένου 

παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται με την εργοδοτική εισφορά στους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης. Το ύψος των ανωτέρων ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες υπολογίζονται επί των συντάξιμων 

μηνιαίων αποδοχών των μετακλητών υπαλλήλων παραμένει σταθερό, επομένως δεν προκύπτει οικονομική 

επιβάρυνση ούτε για τους ίδιους τους μετακλητούς υπαλλήλους, ούτε και για τους φορείς του δημοσίου 

που τους απασχολούν. Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το νομοθετικό πλαίσιο 

αναφορικά με τις εισφορές των μετακλητών υπαλλήλων για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης, ήτοι 

υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή. Τέλος για τα εξωκοινοβουλευτικά μέλη 

της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα ανωτέρω για τους μετακλητούς υπαλλήλους 

Προσέτι, η παρούσα διάταξη ορίζει ότι για τα πρόσωπα που διορίζονται σε θέση εξωκοινοβουλευτικού 

μέλους της Κυβέρνησης, Υφυπουργού ή μετακλητού υπαλλήλου (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), στο 

προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης των οποίων περιλαμβάνονται φορείς που δεν έχουν ενταχθεί στον 

Ε.Φ.Κ.Α. ή στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους φορείς αυτούς ασφαλιστικές 

εισφορές. Σε περίπτωση που τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα κατά το αμέσως προηγούμενο πριν τον 

διορισμό τους δωδεκάμηνο δεν υπάγονταν στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής 

καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. 

(πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), και για επικουρική ασφάλιση στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται ή όχι προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης, ελέγχεται εάν 

υπήρχε ασφάλιση κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται του διορισμού τους. Σε περίπτωση διορισμού 

συνταξιούχου από ίδιο δικαίωμα (γήρατος ή αναπηρίας) σε θέση μετακλητού υπαλλήλου, καταβάλλονται 

ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και για υγειονομική περίθαλψη στον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ), σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4387/2016. 

Στην προτεινόμενη ρύθμιση υπάγονται πρόσωπα που έχουν διοριστεί στις ανωτέρω θέσεις από 1η.7.2019 

και εφεξής. Δύνανται όμως πρόσωπα που έχουν διοριστεί στις εν λόγω θέσεις μέχρι τις 30.6.2019 και 

εξακολουθούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να υπηρετούν στις θέσεις αυτές να υπαχθούν στην 

παρούσα ρύθμιση, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός τριμήνου από την δημοσίευση του παρόντος 

νόμου, οπότε στην περίπτωση αυτή υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος από 1.7.2019. Πιο 

συγκεκριμένα, στην περίπτωση ασφαλισμένου του πρώην ΟΑΕΕ, ο οποίος διορίζεται μετακλητός υπάλληλος 

με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, για την κύρια σύνταξη καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές ύψους 

6,67% από τον ασφαλισμένο και 13,33% από το Δημόσιο ως εργοδοτική εισφορά. Η διαφοροποίηση σε 

σχέση με το προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο έγκειται στο ότι ο σχετικός χρόνος θεωρείται διανυθείς 

στον πρώην ΟΑΕΕ (προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης) και όχι στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως προκύπτει από 

το άρθρο 2 του ν. 3863/2010, καθώς έως και σήμερα δεν υπάρχει σχετική ρητή νομοθετική πρόβλεψη. 

Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), 

αυτοτελώς απασχολούμενων (ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ) καθώς και των ασφαλισμένων του πρώην 
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ΟΓΑ, που διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού 

που απασχολείται στο Δημόσιο, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 4387/2016, με επιμερισμό 

της εισφοράς μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη, και όχι οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 39 και 40 του ν. 

4387/2016 εισφορές. Παραδείγματος χάριν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δικηγόρος που 

διορίζεται σε θέση μετακλητού υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου σε Υπουργείο, χωρίς 

προϋπηρεσία στο Δημόσιο, υπάγεται υποχρεωτικά στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς) για κύρια 

σύνταξη και για επικουρική σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή στους αντίστοιχους πρώην 

φορείς που υπάγονται οι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου, ασφαλισμένοι μετά την 1η.1.1993. 

Προαιρετικά, δύναται να συνεχίσει να υπάγεται αντί των ανωτέρω φορέων στο πρώην Ταμείο Νομικών και 

στα αντίστοιχα πρώην Ταμεία Δικηγόρων για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ 

παροχή.  

Εάν ο ανωτέρω δικηγόρος διοριστεί σε θέση μετακλητού υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 

υπάγεται υποχρεωτικά στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς) και στους αντίστοιχους πρώην φορείς 

επικουρικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης όπου υπάγονται οι απασχολούμενοι με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και δεν μπορεί να διατηρήσει το προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης. 

Δικηγόρος που διορίζεται σε θέση μετακλητού υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου σε 

Υπουργείο, με προϋπηρεσία στο Δημόσιο μέχρι 31.12.2010, υπάγεται υποχρεωτικά στο Δημόσιο για κύρια 

σύνταξη και για επικουρική σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή στους αντίστοιχους πρώην 

φορείς που υπάγονται οι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου, ασφαλισμένοι μετά την 1η.1.1993. 

Επιπροσθέτως, δύναται να επιλέξει είτε να ασφαλιστεί για κύρια σύνταξη στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (κοινό 

καθεστώς) αντί του Δημοσίου, είτε αντί των ανωτέρω φορέων (Δημόσιο ή ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) να συνεχίσει να 

υπάγεται στο πρώην Ταμείο Νομικών και στα αντίστοιχα πρώην Ταμεία Δικηγόρων για επικουρική 

ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή. Εν αντιθέσει, εάν δικηγόρος διοριστεί σε θέση 

μετακλητού υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται υποχρεωτικά στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

(κοινό καθεστώς) και στους αντίστοιχους πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης και υγειονομικής 

περίθαλψης όπου υπάγονται οι απασχολούμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και δεν μπορεί να 

διατηρήσει το προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση σε όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις ο μετακλητός υπάλληλος συνεχίζει να υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Ταμείου Νομικών 

και στα αντίστοιχα πρώην Ταμεία Δικηγόρων για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ 

παροχή. 

Τέλος με την προσθήκη του άρθρου 5Β στο ν. 4387/2016 προβλέπεται ρητώς, προκειμένου να μην υπάρχει 

αμφιβολία ή άλλη ερμηνεία, η δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις συγκεκριμένες διαφορές που 

αναφέρονται στην προτεινόμενη διάταξη. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ρητώς ότι οι 

διαφορές του συγκεκριμένου Κεφαλαίου υπάγονται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και κατά τρόπο σαφή ορίζεται ότι καμία διάταξη του προτεινόμενου νόμου δεν πρέπει να 

ερμηνευθεί με τρόπο κατά τον οποίο αφαιρείται ή θίγεται η δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί 

διαφορών από την απονομή συντάξεων στους δημοσίους υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς. Τέλος, 

ορίζεται δε ρητώς ότι καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016. 

 

Επί του άρθρου 24  

 

Με το άρθρο 24 του παρόντος σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4387/2016. 

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, έτσι ώστε 

αυτή να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, αφενός, στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και αγρότες και, αφετέρου, στους δημόσιους 

υπαλλήλους, λειτουργούς και στρατιωτικούς, μετά την έξοδό τους από το επάγγελμα ή τη δημόσια υπηρεσία 

ή το λειτούργημά τους, το οποίο να ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος και τις γενικές 
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αρχές της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Η ανταποδοτική σύνταξη στηρίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας και αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ 

συνταξιοδοτικής παροχής, εισφορών και εισοδήματος. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της 

σύνταξης λαμβάνονται υπόψιν οι συντάξιμες αποδοχές, ο συνολικός χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων 

και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Ως συντάξιμες αποδοχές νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του 

ασφαλισμένου, διαιρούμενος με τον συνολικό χρόνο ασφάλισής του. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού 

μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης με βάση τα προβλεπόμενα 

ποσοστά αναπλήρωσης. Τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται προοδευτικά ανά κλίμακα ετών ασφάλισης. 

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έκριναν ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης της 

ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 4387/2016, αντιβαίνουν στις αρχές 

του Συντάγματος διότι, όντας ιδιαιτέρως χαμηλά, αδυνατούν να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο αξιοπρεπούς 

διαβίωσης στους ασφαλισμένους-συνταξιούχους. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1891/2019 απόφαση της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η εφαρμογή των εν λόγω ποσοστών αναπλήρωσης, δεδομένων 

του ύψους και της ανά τριετία κλιμάκωσής τους, τόσο στο μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ασφαλιστικού βίου προκειμένου για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, όσο και στον 

συντάξιμο μισθό επί του οποίου κανονίσθηκε η χορηγηθείσα σύνταξη, προκειμένου για τους ήδη 

συνταξιούχους, συνεπάγεται χορήγηση ανταποδοτικής συνταξιοδοτικής παροχής, προφανώς δυσανάλογης 

σε σχέση με τις συντάξιμες αποδοχές, αφ' ής στιγμής το υψηλότερο ποσοστό αναπληρώσεως των εν λόγω 

αποδοχών είναι κατώτερο του 50%, και των αναλογουσών στις συντάξιμες αποδοχές εισφορών. Ως εκ 

τούτου, τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4387/2016, ποσοστά αναπληρώσεως αντίκεινται στην αρχή της 

ανταποδοτικότητας, η οποία αποτελεί έκφανση της κατοχυρωμένης στο Σύνταγμα αρχής της 

αναλογικότητας, διότι υπερβαίνουν το όριο εκείνο πέραν του οποίου η έλλειψη σχέσης ανταποδοτικότητας 

μεταξύ των εισφορών και των παροχών είναι ανεπίτρεπτη.  

Με την προτεινόμενη διάταξη τα ποσοστά αναπλήρωσης, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 5 του 

άρθρου 8 του ν. 4387/2016, τροποποιούνται και αυξάνονται ανάλογα με την κλίμακα των ετών ασφάλισης, 

έτσι ώστε να ενισχυθεί η αρχή της αναλογικότητας στην ανταποδοτική σχέση μεταξύ εισφορών και παροχών 

και τελικά να επιτευχθεί η συνολική αύξηση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης. Στις συντάξεις που 

έχουν ήδη υπολογιστεί ή εκκρεμεί ο υπολογισμός τους σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 8 και 28 άρθρα του ν. 

4387/2016, η ως άνω αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης θα εφαρμόζεται αναδρομικά από 1.10.2019. Οι 

επανυπολογισθείσες, σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 14 και 33 άρθρα του ν. 4387/2016, κύριες συντάξεις 

υπολογίζονται εκ νέου με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Σε όλες τις περιπτώσεις επανυπολογισμού, 

προστατεύεται το ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων ενώ σε περιπτώσεις που η επανυπολογισθείσα 

σύνταξη με βάση τα ανωτέρω ποσοστά αναπλήρωσης είναι υψηλότερη της καταβαλλόμενης, καταβάλλεται 

η διαφορά.  

 Η παρούσα ρύθμιση, εκτός από την εξασφάλιση αυξημένης ανταποδοτικότητας μεταξύ των 

συνταξιοδοτικών παροχών και των εισφορών καθόλη την διάρκεια του ασφαλιστικού βίου, δημιουργεί 

κίνητρα για την παραμονή στην εργασία πέρα από τα τριάντα έτη ασφάλισης.  

 

 

Επί του άρθρου 25 

 

Με το άρθρο 25 του παρόντος σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 4387/2016.  

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι από 1η.10.2019 οι συντάξεις οι οποίες έχουν υπολογιστεί με βάση 

τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ή εκκρεμεί ο υπολογισμός τους αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα ποσοστά 

αναπλήρωσης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατόπιν της αναλογιστικής έκθεσης και σε συμμόρφωση με την 

υπ’ αρ. 1891/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και αποτυπώνονται στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. Τυχόν προκύπτουσες από τον επανυπολογισμό αυξήσεις θα 
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καταβάλλονται και αυτές από 1η.10.2019. Για όλες τις απονεμηθείσες συντάξεις, καθώς και τις αιτήσεις 

συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως 30.9.2019, αν το ποσό των συντάξεων αυτών όπως 

επαναϋπολογίζεται είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τα 

προϊσχύοντα ποσοστά αναπλήρωσης, το ποσόν της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται 

στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Προβλέπεται περαιτέρω ότι οι επανυπολογισθείσες, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου από 1.10.2019 με βάση τα 

νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Από 1.10.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον 

επαναϋπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου, το 

επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` 

έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή 

προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου. Επιπρόσθετα ορίζεται 

ότι αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του ν. 

4387/2016 είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό τους σύμφωνα με τον 

πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση 

τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ενώ το ποσό των συντάξεων 

προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από 

1η.10.2019 έως 31.12. 2020 και ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η.12.2024. Στην περίπτωση που η προσωπική 

διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον 

επαναϋπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του 

άρθρου 8, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά 

αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και η διαφορά των δύο ποσών συμψηφίζεται 

κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή 

προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8. 

Σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η εφαρμογή των νέων ποσοστών αναπλήρωσης στις ήδη 

καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, καθώς επίσης σε αυτές των οποίων εκκρεμεί ο υπολογισμός τους και σε 

αυτές που έχουν επανυπολογιστεί, έτσι ώστε οι δικαιούχοι όλων των ανωτέρω συντάξεων να δουν στις 

συντάξεις τους τις τυχόν αυξήσεις, οι οποίες θα προκύψουν από την αναπροσαρμογή των ποσοστών 

αναπλήρωσης και εν τέλει καμία σύνταξη να μην μειωθεί. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη πρόβλεψη στοχεύει 

στον σεβασμό της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και στην προστασία όλων των συνταξιούχων 

διαμορφώνοντας ένα συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό νομικό πλαίσιο, το οποίο θα διασφαλίσει τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

Προσέτι, ορίζεται στην προτεινόμενη διάταξη ότι το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 

1η.1.2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το 

ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους 

διαιρούμενου δια του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη 

τιμών καταναλωτή.  

 

Επί του άρθρου 26 

 

Με το άρθρο 26 του παρόντος σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 19 του ν. 4387/2016.  

Οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται προκειμένου ο ασφαλισμένος να θεμελιώσει 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης 

καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.δ. 4202/1961 (Α΄ 175), όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 1405/1983 (Α΄180) και το άρθρο 14 του ν. 1902/1990 (Α΄138) και 

αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (Α΄115).  
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, απαιτείτο η διαδικασία δύο σταδίων 

εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων, με τις οποίες θεμελιώνει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα για τα πρόσωπα, τα οποία έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς 

οργανισμούς οι οποίοι εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., αλλά και για τους ενταχθέντες στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. φορείς. Ως 

εκ τούτου, το σύστημα που εισήχθη με το άρθρο 19 του ν. 4387/2016 ρυθμίζει μεν τις μεταβολές της 

ασφάλισης, λόγω αλλαγής εργοδότη ή επαγγελματικής δραστηριότητας ή ιδιότητας, ωστόσο εμφανίζει 

μειονεκτήματα που αφορούν αφενός στη διαφοροποίηση ανάλογα με τον εκάστοτε εντασσόμενο φορέα 

κοινωνικής ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και αφετέρου στη δυσκολία, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, 

εύρεσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την κρίση της αρμοδιότητας. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 παρίσταται αναγκαία, διότι αφενός διορθώνει πλημμέλειες, οι 

οποίες σχετίζονται με τη διαφορετική αντιμετώπιση ασφαλισμένων ανάλογα με τον εκάστοτε εντασσόμενο 

φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο υπάγονταν και, αφετέρου, εισάγει ένα απλούστερο σύστημα 

εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων με τις οποίες θεμελιώνει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στο Ε.Τ.ΕΑ.Ε.Π..  

Καταρχάς, εξακολουθεί να ισχύει ότι η σύνταξη χορηγείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 

εντασσόμενου φορέα, στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά τη χρονική περίοδο άσκησης της 

τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης, αλλά με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης 

προβλέπεται ότι απαιτείται για τη σύνταξη λόγω γήρατος η πραγματοποίηση λιγότερων ημερών ασφάλισης, 

ήτοι 1000 ημερών ασφάλισης συνολικά, από τις οποίες 300 ημέρες την τελευταία πενταετία πριν την αίτηση 

συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης, αντί 1500 συνολικά, από τις οποίες 500 αντίστοιχα που ίσχυε 

με το προηγούμενο σύστημα.  

Ειδικότερα, προβλέπεται η μείωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση των ανωτέρω 

προϋποθέσεων κρίσης αρμοδιότητας, εξαιτίας της προϊούσας οικονομικής κρίσης, κατά την οποία υπάρχει 

δυσκολία εύρεσης σταθερής εργασίας ή διατήρησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν 1500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 500 κατά την τελευταία πενταετία πριν την 

αίτηση συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης, όπως ίσχυε με το προηγούμενο σύστημα.  

Επίσης, απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου. 

Επιπροσθέτως, όπως ίσχυε και στο προηγούμενο σύστημα, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί 

την προϋπόθεση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στην τελευταία του δραστηριότητα ή απασχόληση, 

προκειμένου να μη στερηθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης, προβλέπεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, 

να εξεταστεί το αίτημά του με τις προϋποθέσεις που θέτει ο εκάστοτε φορέας, όπου πραγματοποίησε τις 

περισσότερες ημέρες ασφάλισης, συνυπολογιζομένου και του συνολικού χρόνου ασφάλισης.  

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εκάστοτε φορέα, όπου πραγματοποίησε τις 

περισσότερες ημέρες ασφάλισης, το αίτημα εξετάζεται, όπως και στο προηγούμενο σύστημα, με τις 

προϋποθέσεις των πρώην φορέων κατά φθίνουσα σειρά ημερών ασφάλισης. 

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σε κανέναν από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. ή 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. φορείς, το αίτημα απορρίπτεται και δεν εξετάζεται σε δεύτερο στάδιο, όπως αυτό προβλεπόταν 

στο προηγούμενο σύστημα, συντομεύοντας με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία εύρεσης συνταξιοδοτικών 

προϋποθέσεων με τις οποίες ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.  

Ειδικότερα, με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι στα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 

λόγω γήρατος με δεκαπέντε τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας, με 

συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από την Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. του 

τελευταίου φορέα, στον οποίο εντάχθηκε ο ασφαλισμένος, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των 

προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

Η ρύθμιση της παραγράφου 5 παρίσταται αναγκαία, διότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που ακόμη και 

εάν ο ασφαλισμένος έχει διανύσει δεκαπέντε έτη ασφάλισης στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα και έχει 

συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας του/της, ήτοι έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, δεν 
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μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από τον Ε.Φ.Κ.Α. κάνοντας χρήση των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης 

του άρθρου 19 του ν. 4387/2016.  

Ειδικότερα, υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω 

γήρατος με χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον 

Ε.Φ.Κ.Α. και ενώ με το συνολικό διαδοχικό χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω 

γήρατος με δεκαπέντε έτη ασφάλισης στο  εξηκοστό έβδομο έτος ηλικίας με τις διατάξεις του τελευταίου 

ενταχθέντα φορέα, δεν συντρέχουν, όμως, οι προϋποθέσεις αρμοδιότητας ούτε στην πρώτη φάση ούτε στη 

δεύτερη φάση της διαδοχικής ασφάλισης, όπως αυτές ίσχυαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 19 του ν. 4387/2016, προκειμένου να απονεμηθεί σύνταξη λόγω γήρατος από τον Ε.Φ.Κ.Α.. 

Ως εκ τούτου, η αξίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που θέτει η διαδοχική ασφάλιση φαίνεται να 

οδηγεί σε ουσιαστική ματαίωση της εφαρμογής του ίδιου του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης, στόχος 

της οποίας είναι η διασφάλιση στους διαδοχικά ασφαλισμένους της δυνατότητας λήψης σύνταξης με 

συνυπολογισμό του συνολικού χρόνου ασφάλισής τους.  

Ο καθορισμός δε των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με βάση τις οποίες απονέμεται η σύνταξη δεν 

αποκλείει την απονομή της σύνταξης, όταν ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να θεμελιώσει κατά τις διατάξεις 

του οργανισμού αυτού δικαίωμα σε σύνταξη, εφόσον, εξετάζεται η αίτηση για την κρίση του 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις άλλων ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, έτσι ώστε να 

εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες απονομής σύνταξης με τη σειρά που καθορίζουν οι διατάξεις της 

διαδοχικής ασφάλισης.  

Τέλος, με την παράγραφο 11 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι οι διατάξεις του παρόντος 

άρθρου ισχύουν και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

  

Επί του άρθρου 27  

 

Με το άρθρο 27 του παρόντος σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 20 του ν. 4387/2016. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν 

ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις 

κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρόνο απασχολούνται ή 

διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για όλο το 

διάστημα αυτό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του ν. 4387/2016.  

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να εργαστούν να μπορούν να 

συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων 

συνταξιούχων, ήτοι μισθωτών, αυτοτελώς απασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών ορίζεται στην 

προτεινόμενη διάταξη ότι αυτές θα καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους, όπως 

προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 38 και 39 του ν. 4387/2016, ενώ οι συνταξιούχοι πρώην φορέων 

κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία 

υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ θα καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 του ν. 

4387/2016 ασφαλιστική εισφορά.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προβλεπόμενη περικοπή διενεργείται στο ποσό της σύνταξης ή του αθροίσματος 

συντάξεων στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το εξωϊδρυματικό επίδομα των διατάξεων της παραγράφου 

1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 όπως ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του 

άρθρου 54 του π.δ. 169/2007.  

Επισημαίνεται ότι για τους συνταξιούχους οι οποίοι απασχολούνταν κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 

του ν. 4387/2016 και οι οποίοι εξαιρούνταν από την εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύοντος του ν. 

4387/2016 νομοθετικού πλαισίου αλλά και από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, εφόσον 

συνεχίζουν την απασχόλησή τους, προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός έτους δηλαδή έως και την 

28η.2.2021 προκειμένου να ενταχθούν στο πλαίσιο των νέων κοινών διατάξεων.  
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Η πρόβλεψη για σταδιακή υπαγωγή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι απαραίτητη, προκειμένου να μην 

διαταραχθεί ο οικονομικός προγραμματισμός τόσο του ιδίου του συνταξιούχου όσο και της οικογένειας του. 

Αναφορικά με τους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας/ανικανότητας, εξακολουθούν να 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων. 

 

 Κατ’ εξαίρεση των ρυθμίσεων που εισάγονται με τις προτεινόμενες διατάξεις στην περίπτωση απασχόλησης 

συνταξιούχων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπονται τα εξής: 

 

 Α. Σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας μέχρι 

και την 28.2.2021 , αναστέλλεται πλήρως η καταβολή της σύνταξης. 

Το ανωτέρω όριο ηλικίας αυξάνεται στο 62ο έτος από 1.3.2021 και εφεξής. 

Mετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, η συνέχιση της απασχόλησης στους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης συνεπάγεται για τον συνταξιούχο μείωση της σύνταξης κατά το ποσοστό που προβλέπεται και 

για τους λοιπούς συνταξιούχους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή θα λαμβάνουν το 70% 

της σύνταξης τους. 

Οι ρυθμίσεις που αφορούν στους απασχολούμενους στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κρίνονται 

αναγκαίες, προκειμένου να υφίσταται δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εμπειρίας των 

συνταξιούχων, η οποία δεν πρέπει να προσκρούει σε ένα αποτρεπτικό νομοθετικό πλαίσιο. 

 Από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες απασχολούμενων 

συνταξιούχων: 

α. οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, εφόσον συνεχίζουν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ 

ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος τους.  

Εξαίρεση μόνο ως προς τους περιορισμούς της σύνταξης εισάγεται και για τους συνταξιούχους των λοιπών 

πλην ΟΓΑ φορέων που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν απασχόληση ως αγρότες, μελισσοκόμοι, 

κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκομίζουν από την δραστηριότητά 

τους αυτή περισσότερα από δέκα χιλιάδες κατ’ έτος. Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής καταβάλλουν 

κανονικά τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. 

β. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017(Α΄ 176). 

γ. Οι συνταξιούχοι με βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν. 

δ. Οι συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του 

π.δ. 169/2007 (Α` 210). 

ε. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ 169/2007 (Α` 

210).  

στ. Οι πολύτεκνοι. 

ζ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη παράγραφος 3 του άρθρο 4 του ν. 4387/2016. 

η. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον 

αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπεβαίνει το ποσόν 

των δέκα χιλιάδων ευρώ. 

θ. Εξαιρούνται της ανωτέρω μειώσεως της σύνταξής τους έως τις 31.10.2020 οι συνταξιούχοι, οι οποίοι 

βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων εξαιρούντο των περικοπών της σύνταξής τους. 

 Παράλληλα με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται ο τρόπος αξιοποίησης του χρόνου απασχόλησης των 

συνταξιούχων. Πιο συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο συνταξιούχος απασχολείται και 

καταβάλλει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ασφαλιστικές εισφορές, υφίσταται η δυνατότητα 

καταβολής ενός επιπλέον ποσού σύνταξης, το οποίο συναρτάται για την μεν κύρια σύνταξη από τα ποσοστά 

αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές των άρθρων 8 και 28 του ν. 4387/2016, για τη δε επικουρική από 

τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 και το οποίο 

προστίθεται στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξή του.  
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Η ανωτέρω δυνατότητα δίδεται για λόγους ίσης μεταχείρισης των απασχολούμενων συνταξιούχων κατά την 

12η.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 

4387/2016, υπό την προϋπόθεση ότι από τις προισχύουσες διατάξεις προβλέπονταν δυνατότητα 

αξιοποίησης του χρόνου απασχόλησης. Τέλος, στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση του 

απασχολούμενου συνταξιούχου να δηλώνει την απασχόλησή του στον Ε.Φ.Κ.Α. και στο Ενιαίο Ταμείο και 

Εφάπαξ Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι παράλειψη της δήλωσης αυτής συνεπάγεται 

καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα μηνιαίων συντάξεων. 

 Με την προτεινόμενη διάταξη αναμορφώνεται πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την 

απασχόληση των συνταξιούχων, θεσπίζεται ένας κανόνας ο οποίος, αφενός, ρυθμίζει ενιαία την 

απασχόληση των συνταξιούχων καταλαμβάνοντας το σύνολο των συνταξιούχων που απασχολούνται, με 

εξαίρεση όσους απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της 

ανάληψης της εργασίας ή της έναρξης της αυτοαπασχόλησής τους. Η εν λόγω διάταξη τυγχάνει εφαρμογής 

σε όλους τους απασχολούμενους συνταξιούχους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις όπου δίδεται μεταβατικό στάδιο ένταξης στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης. 

Τέλος παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, με την οποία θα καθοριστούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και η διασταύρωσή τους από το 

ΣΕΠΕ και τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για τη διακρίβωση της απασχόλησης των συνταξιούχων, ώστε να αποτραπεί το 

φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας. 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

Επί του άρθρου 28 

 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης, οι οποίοι θεμελιώνουν 

δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης που 

προκύπτει από τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 28 του ν. 4387/2016, τον χρόνο ασφάλισης όπως 

ορίζεται στο άρθρο 34 του ν. 4387/2016 και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των 

συντάξιμων αποδοχών του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. Για τους μισθωτούς 

ως συντάξιμες αποδοχές νοείται ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των 

μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων 

αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε 

εισφορές, καθ΄ όλη την διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους 

επαγγελματίες και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ ως συντάξιμες αποδοχές για τον 

υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης της κύριας ασφάλισής τους λαμβανόταν υπ’ όψιν το 

εισόδημα καθ’ όλη την διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου το οποίο υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης των 

αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ για το 

χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, για το χρονικό διάστημα από 1η.1.2017 έως 31.12.2018 και για το χρονικό 

διάστημα από 1η.1.2019 και εφεξής. Πιο συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31.12.2016 

εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4387/2016, γεγονός που 

σημαίνει ότι ως μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο 

εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα 
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ασφάλισης δια του συντελεστή 0,20. Για το χρονικό διάστημα από 1η.1.2017 έως 31.12.2018 ως μηνιαίο 

ασφαλιστέο εισόδημα νοείται το εισόδημα το οποίο υπόκειται σε εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016 κατά το ως άνω χρονικό διάστημα. Για το χρονικό διάστημα από 

1η.1.2019 και εφεξής ως μηναίο ασφαλιστέο εισόδημα νοείται το ποσόν που προκύπτει από το πηλίκο της 

διαίρεσης του ποσού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20. 

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019 εφαρμόζεται ο 

συντελεστής 0,18, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ο συντελεστής 0,19, και για το 

χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.12.2021 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,195.  

Περαιτέρω προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές για τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ με χρόνο 

ασφάλισης πριν τη δημιουργία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών όπου, σύμφωνα με την τότε 

ισχύουσα νομοθεσία, δεν προβλέπονταν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Για αυτόν τον χρόνο 

ασφάλισής τους ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το 70% του κατώτατου μισθού. Τέλος ορίζεται 

ότι αναφορικά με πρόσωπα που έχουν διατελέσει δήμαρχοι, πρόεδροι κοινότητας ή νομάρχες, ως 

συντάξιμες αποδοχές τους λαμβάνονται υπόψιν τα έξοδα παράστασης του τελευταίου έτους πριν από τη 

λήξη της θητείας τους. Σε περίπτωση δε που έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης με αναστολή και, εφόσον 

η έναρξη καταβολής της σύνταξης γίνεται μετά την 13η.5.2016, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό 

της ανταποδοτικής τους σύνταξης ορίζονται αυτές που αναφέρονται στη συνταξιοδοτική απόφαση. 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011, σύμφωνα 

με την οποία γονείς, σύζυγοι, αδελφοί ή αδελφές ατόμου με αναπηρία δικαιούνται σύνταξη με 

ευνοϊκότερους όρους θεμελίωσης, παραδείγματος χάριν με επτά χιλιάδες πεντακόσιες ημέρες εργασίας και 

άνευ ορίου ηλικίας, δεδομένου του κοινωνικά ευαίσθητου ρόλου τους ως προστατών και υποστηρικτών των 

ανωτέρω ατόμων με αναπηρία. Στην περίπτωση όμως που το άτομο με αναπηρία αναλάβει εργασία ή 

αυτοαπασχοληθεί, η σύνταξη για τον δικαιούχο αναστέλλεται. Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι να αρθεί 

αυτή η κοινωνική αδικία που επηρεάζει τόσο τις οικογένειες ατόμων με αναπηρία όσο και τα ίδια αυτά 

άτομα, τα οποία αποτελούν μια από τις πιο ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας μας. Με την προτεινόμενη 

διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους ανωτέρω δικαιούχους να λαμβάνουν σύνταξη, εφόσον θεμελιώνουν 

δικαίωμα με άλλες προϋποθέσεις, όταν διακοπεί η σύνταξη που λάμβαναν λόγω της αναπηρίας του μέλους 

της οικογενείας τους. 

 

Επί του άρθρου 29  

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα μετά 

την τροποποίηση των ποσοστών αναπλήρωσης και η προστασία των καταβαλλόμενων συντάξεων με τους 

ίδιους όρους που προβλέφθηκε για τους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα (άρθρο 25).  

 

Επί του άρθρου 30 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 34 του ν. 4387/2016, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση 

με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις ασφαλιστικές εισφορές των 

ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), των αυτοτελώς απασχολούμενων 

(ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ) και των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ. Ειδικά, ως προς την παράγραφο 3 

επιλύονται ζητήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή της ρύθμισης. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση υπολογίζεται στους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης, ο χρόνος 

άσκησης δικηγορίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1090/1980. Σχετική οδηγία 

για τη συνέχιση της δυνατότητας αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου από τους δικηγόρους και μετά την 

1.1.2017 έχει ήδη δοθεί με την υπ’ αρ. Φ.80000/οικ.Δ13/22702/966/30-5-2017 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 

ΩΡ25465Θ1Ω-Χ40). 
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Στην περίπτωση ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), αυτοτελώς απασχολούμενων 

(ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ) και των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, καθορίζεται το ύψος της εισφοράς 

εξαγοράς για τους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης, ώστε να υπάρχει προσαρμογή στις μεταβολές 

που επέρχονται στα άρθρα 39 και 40 του ν. 4387/2016 μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης καταβάλλεται η προβλεπόμενη από 

την παράγραφο 1 του άρθρου 39 και την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 ασφαλιστική 

εισφορά, την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. 

Συνεπώς, για τους ασφαλισμένους κάτω των πέντε ετών για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης δεν 

καταβάλλεται η ειδική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016. 

Ρυθμίζεται το καθεστώς εξόφλησης της οφειλής από την αναγνώριση στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος 

έχει επιλέξει την εξόφληση σε δόσεις.  

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της 

κοινοποίησης της απόφασης αναγνώρισης, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησής της επιβαρύνεται με 

τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης. 

Επιπλέον, ρυθμίζεται το ζήτημα της εξόφλησης της οφειλής σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, με παρακράτηση από τη σύνταξη κάθε μήνα ποσού 

ίσου μέχρι το ένα τέταρτο του ποσού της σύνταξης. 

Οι εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 40 του ν. 3996/2011 για την αναγνώριση πλασματικών 

χρόνων ασφάλισης, και επαναλαμβάνονται στην προτεινόμενη ρύθμιση. Σχετική οδηγία για την εφαρμογή 

τους από 1η.1.2017 έχει ήδη δοθεί με την υπ’ αρ. Φ.80000/οικ.Δ13/22702/966/30-5-2017 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 

ΩΡ25465Θ1Ω-Χ40). 

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 1η.1.2017 η δυνατότητα 

αναγνώρισης του χρόνου του άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 3518/2006 (χρόνος πρόσθετης ασφάλισης που 

αναγνωρίζεται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ). 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και προκειμένου να υπάρχει προσαρμογή με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

40 του ν. 4387/2016, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, ορίζεται ότι για την ανωτέρω αναγνώριση καταβάλλεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 40 

παρ. 1 του ν. 4387/2016 ασφαλιστική εισφορά, την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος 

υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. 

 

Με την παράγραφο 3 της προτεινόμενης ρύθμισης αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 34, ώστε να 

επιλυθούν προβλήματα που έχουν προκύψει από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της. 

Σκοπός της ρύθμισης είναι η ασφαλιστική τακτοποίηση περιπτώσεων ασφαλισμένων που καλόπιστα έχουν 

υπαχθεί σε πρώην φορέα ασφάλισης (φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό) που έχει ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. 

χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα ανωτέρω πρόσωπα συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον 

Ε.Φ.Κ.Α. για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση 

του πρώην φορέα ασφάλισης (φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό) που έχει ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. Ο χρόνος 

ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α., και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν 

επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι: 

- η ρύθμιση αφορά σε χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2016, και ως εκ τούτου δεν καταλαμβάνει περιπτώσεις 

που η λανθασμένη υπαγωγή στην ασφάλιση έχει γίνει στον Ε.Φ.Κ.Α. μετά την 1η.1.2017. 

- προϋπόθεση για την εφαρμογή της ρύθμισης είναι ο ασφαλισμένος να συνεχίζει να υπάγεται στην 

ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. λόγω της ίδιας απασχόλησης και ιδιότητας και μετά την 1η.1.2017. 

- προβλέπεται πλέον ότι από την ημερομηνία που θα διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ότι δεν 

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής και συνέχισης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος υπάγεται 
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υποχρεωτικά στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέων ασφάλισης (φορέων, τομέων, 

κλάδων ή λογαριασμών). 

Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που η διαπίστωση της μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων 

υπαγωγής έχει γίνει μέχρι τις 31.12.2019, τα ανωτέρω εφαρμόζονται από 1ης.1.2020.  

 

 

Επί του άρθρου 31  

 

Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα των διατάξεων που έπρεπε να εφαρμοσθούν για τη χορήγηση της εφάπαξ 

παροχής στους δικαιούχους, απόρροια του ότι και μετά την ενοποίηση των φορέων πρόνοιας και την 

υπαγωγή τους στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολούθησαν να ισχύουν για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής 

επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, είχε ως συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις την 

αδυναμία σε εύλογο χρόνο υπολογισμού του ύψους του ποσού που θα έπρεπε να χορηγηθεί και κατ’ 

επέκταση την υπερβολική καθυστέρηση καταβολής του στους δικαιούχους. 

Ο ν. 4387/2016 δεν κατέστησε δυνατή την αποτελεσματική επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, κατά 

τρόπο που να εξασφαλίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων με ταυτόχρονη εδραίωση της 

οικονομικής ισορροπίας του συστήματος, ώστε να το καταστήσει αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά 

αποδεκτό. 

Με το άρθρο 31 του παρόντος νόμου τροποποιείται το άρθρο 35 του ν. 4387/2016 ως προς συγκεκριμένες 

διατάξεις του με σκοπό την καθιέρωση ενός συστήματος απλού, αποτελεσματικού και βιώσιμου, ώστε να 

εξασφαλισθεί η συνέχιση χορήγησης της εφάπαξ παροχής στους δικαιούχους. 

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, προστίθεται περ. γ, με την οποία θεσπίζεται 

ότι οι ασφαλισμένοι, αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι πριν και μετά την 

1η.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί των οικείων τομέων του 

κλάδου πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών του Κλάδου Εφάπαξ 

Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται από 1η.1.2020 σε τρείς ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το 

ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί ως εξής: 

Ασφαλιστικές Κατηγορίες 
Ποσά εισφορών εφάπαξ 

παροχής σε ευρώ 

1η κατηγορία 26 

2η κατηγορία 31 

3η κατηγορία  37 

 

Οι ως άνω εισφορές προσαυξάνονται από 1η.1.2023 έως 31.12.2024 κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου 

ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1η.1.2025 και εφεξής κατά τον δείκτη 

μεταβολής μισθών. 

Με την ρύθμιση αυτή δημιουργείται ένα σύστημα απλό, κατανοητό και φιλικό προς τους εν λόγω 

ασφαλισμένους, με το οποίο αποσυνδέεται η εισφορά τους από τον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού ενώ 

παράλληλα διατηρείται η κατώτατη εισφορά για εφάπαξ παροχή στο ίδιο επίπεδο.  

 

Επίσης προστίθενται υποπερίπτωση γα, γβ, γγ και γδ με τις οποίες θεσπίζονται: η ελεύθερη επιλογή 

ασφαλιστικής κατηγορίας σε μία από τις θεσπιζόμενες κατηγορίες και σε περίπτωση μη επιλογής η 

υποχρεωτική υπαγωγή στην κατώτερη (υποπερίπτωση γα), η δυνατότητα υπαγωγής σε ανώτερη ή κατώτερη 

κατηγορία κατόπιν αίτησης καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης (υποπερίπτωση γβ), 

ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, ότι τα ποσά της μηνιαίας εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στους 

ίδιους και κατά 50% στους εντολείς τους (υποπερίπτωση γγ) και τέλος προβλέπεται η από 1η.1.2023, κατ’ 

έτος, προσαύξηση των ποσών των θεσπιζόμενων ασφαλιστικών κατηγοριών με διαπιστωτική πράξη του 
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Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού 

δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (υποπερίπτωση γδ).  

  

Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 προστίθεται περ. δ, με την οποία ρυθμίζεται 

το ύψος της εν λόγω εισφοράς για τους προαιρετικά ασφαλισμένους στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών. Με την 

προτεινόμενη διάταξη οι προαιρετικά ασφαλισμένοι μισθωτοί καταβάλουν από 1η.1.2021, μηνιαία εισφορά 

ποσοστού 4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στα 

άρθρα 5 και 38 του ν. 4387/2016. Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι, αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι 

επαγγελματίες, ασφαλισμένοι του πρ. ΟΓΑ και έμμισθοι δικηγόροι, καταβάλλουν εισφορές βάσει του Πίνακα 

που ισχύει και για τους υποχρεωτικά ασφαλισμένους. 

  

Στη συνέχεια με την παράγραφο 3 και τις περιπτώσεις α, β, γ και δ αυτής του προτεινόμενου άρθρου 31 

τροποποιείται ολόκληρη η παράγραφος 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, με την κατάργηση σε 

όλες τις περιπτώσεις των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων για τη θεμελίωση του δικαιώματος απονομής 

εφάπαξ παροχής.  

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα περ. 3.α του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, η εφάπαξ 

παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε κύρια σύνταξη και συντρέχουν οι απαιτούμενες χρονικές 

προϋποθέσεις από τη νομοθεσία που διέπει τον τελευταίο από τους εντασσόμενους φορείς στον Κλάδο 

Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατά την ημερομηνία ένταξής τους, ή σε περίπτωση διακοπής της 

ασφάλισης πριν από την ημερομηνία ένταξης ενώ λαμβάνονται υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις από τη 

νομοθεσία που διέπει τον τελευταίο φορέα στον οποίο υπήρχε ασφάλιση και ισχύουν κατά την ημερομηνία 

ένταξης. 

Κατά την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης προέκυψε ότι, για τον ίδιο χρόνο ασφάλισης, αποδίδεται σε 

κάποιες περιπτώσεις εφάπαξ παροχή, σε άλλες επιστροφή εισφορών και σε άλλες κανένα ποσό.  

Κατόπιν μελέτης, προέκυψε ότι, η θέσπιση ενός ενιαίου ελάχιστου χρόνου ασφάλισης, φαινομενικά θα 

επέλυε το ζήτημα της ενιαίας αντιμετώπισης, αλλά κατ’ ουσία θα χώριζε το Ταμείο σε δύο ομάδες 

ασφαλισμένων, καθώς θα οδηγούσε σε ευμενέστερο καθεστώς, για όσους ο εντασσόμενος στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Τομέας απαιτούσε περισσότερο χρόνο ασφάλισης και σε δυσμενέστερο για όσους απαιτούσε λιγότερο, 

δεδομένου και ότι στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π έχουν ενταχθεί φορείς, που δεν απαιτούν 

ελάχιστο χρόνο ασφάλισης. 

Επειδή η λειτουργία ενός ενιαίου φορέα ασφάλισης επιβάλλει να ισχύουν κοινές προϋποθέσεις για την 

χορήγηση της παροχής και όχι οι προϋποθέσεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 

κατέστη αναγκαία η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, και η 

απαλοιφή της ύπαρξης ελάχιστου χρόνου ασφάλισης ως προϋπόθεσης για τη θεμελίωση αυτοτελούς 

δικαιώματος εφάπαξ παροχής. 

 

Με την επί της ουσίας κατάργηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση αυτοτελούς 

δικαιώματος εφάπαξ παροχής, αφενός, επιτυγχάνεται η ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων, 

αφετέρου, το μέτρο αυτό έχει θετικό πρόσημο για όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου, ανεξάρτητα σε 

ποιον εντασσόμενο φορέα αυτοί ήταν ασφαλισμένοι και σε κάθε περίπτωση απλοποιείται και συντομεύεται 

η διαδικασία απονομής της εν λόγω παροχής ιδίως σε περιπτώσεις ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση.  

 

Στη συνέχεια, τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 35 ν. 4387/2016 ως ισχύει και 

με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους δικαιούχους της εφάπαξ παροχής 

θανόντα ασφαλισμένου. 

 

Με τις ισχύουσες ρυθμίσεις σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που δεν είχε αποκτήσει κατά τον χρόνο 
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του θανάτου του δικαίωμα για λήψη εφάπαξ παροχής, δηλαδή ασφαλισμένου ο οποίος απεβίωσε εν 

ενεργεία, ήτοι πριν την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, η παροχή αποδιδόταν κατά 

σειρά, στα πρόσωπα της οικογένειας που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου από τον φορέα κύριας 

ασφάλισης του θανόντα ασφαλισμένου, άλλως στον/στην επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα ανάλογα με το 

κληρονομικό τους δικαίωμα, άλλως στους γονείς, αδελφούς/ες του θανόντος ασφαλισμένου, εφόσον ο 

θανών είχε συμπληρώσει εικοσαετή ασφάλιση. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παραγράφου 3β του άρθρου 31 που τροποποιούν την παράγραφο 3 

περ. β του άρθρου 35 ν. 4387/2016 ως ισχύει, ορίζονται οι δικαιούχοι για την απονομή της παροχής 

θανόντος στην εργασία ασφαλισμένου, και δεν υφίσταται πλέον ως κριτήριο για την απονομή της παροχής 

σε αυτούς, το ποιος είναι ο δικαιούχος της σύνταξής του από τον φορέα κύριας ασφάλισης ούτε απαιτείται 

εικοσαετής ασφάλιση του θανόντα για να αποκτήσουν δικαίωμα στην παροχή οι γονείς και τα αδέλφια. 

 

Έτσι δικαιούχοι της εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασφαλισμένου, ο οποίος απεβίωσε πριν την επέλευση 

του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας είναι αρχικά ο/η επιζών σύζυγος και τα τέκνα, ανάλογα 

με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος. 

Σε περίπτωση που δεν υφίστανται σύζυγος και τέκνα, ορίζεται ότι η παροχή καταβάλλεται σε γονείς και 

αδέλφια, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος. Για λόγους δε ανταποδοτικότητας, 

ορίζεται ότι, στην περίπτωση που δεν υφίστανται τα ανωτέρω πρόσωπα, η παροχή καταβάλλεται σε 

δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.  

Στη συνέχεια, προστίθεται περ. γ στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 ν. 4387/2016, ως ισχύει, που ρυθμίζει 

την περίπτωση που ο ασφαλισμένος απεβίωσε μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία/εργασία και πριν ή 

μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, καθώς από τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 35 του ν. 4387/2016 δεν υπήρχε ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος είχε 

αποχωρήσει από την υπηρεσία/εργασία του, αλλά δεν είχε εκδοθεί η συνταξιοδοτική του πράξη. Καθώς η 

συνταξιοδοτική πράξη ανατρέχει στην ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η προτεινόμενη 

διάταξη ορίζει ότι στις περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου που απεβίωσε μετά την επέλευση του 

ασφαλιστικού κινδύνου και πριν (ή μετά) την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, η εφάπαξ παροχή θα 

χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής. 

Ακολούθως καταργείται η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 ν. 4387/2016 ως ισχύει που ορίζει 

ότι δεν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής.  

 

Στη συνέχεια, με την παράγραφο 4 του προτεινόμενου άρθρου 31 τροποποιείται η υποπερ. αα΄ της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, μόνο κατά το μέρος της που 

αφορά στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας 

Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων 

Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και τις 31.12.2013. 

Συγκεκριμένα με το άρθρο 26 του ν. 4445/2016, ορίστηκε ότι οι τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές για τον 

υπολογισμό των ανωτέρω ασφαλισμένων προσδιορίζονται με τη χρήση εισφορών εικοσαετίας, αντί 

πενταετίας. 

Στις περιπτώσεις των λοιπών ασφαλισμένων, που χρησιμοποιείται η τελευταία πενταετία ισχύει αντίστοιχη 

αντιμετώπιση: όταν υφίσταται αδυναμία ανεύρεσης πενταετίας λόγω του ότι η διάρκεια του συνολικού 

χρόνου ασφάλισης στο ταμείο είναι μικρότερη από πέντε έτη, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό το 

σύνολο του χρόνου ασφάλισης στο ταμείο. Η βούληση του νομοθέτη είναι να ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος 

αποδοχών του μέγιστου δυνατού χρόνου ασφάλισης στο ταμείο μέχρι την 31η.12.2013, προκειμένου να 

υπάρξει προσέγγιση με πενταετία.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι, σε περιπτώσεις όπου δεν συμπληρώνεται η εικοσαετία για 

χορήγηση της εφάπαξ παροχής από τα πρώην ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ, για τον υπολογισμό των τεκμαρτών 
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αποδοχών θα χρησιμοποιηθεί ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης εντός της περιόδου 1994-2013, έστω και 

εάν αυτός υπολείπεται της εικοσαετίας. 

 

Επίσης, εναρμονίζεται ο τρόπος επικαιροποίησης των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής 

των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του πρώην 

Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει 

πραγματοποιηθεί έως και τις 31.12.2013 με αυτόν που χρησιμοποιείται για τους λοιπούς ασφαλισμένους 

του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Με το άρθρο 26 του ν. 4445/2016 ορίστηκε ότι, μετά το έτος 

2013 έως και το έτος αποχώρησης, ο μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών προσαυξάνεται ετησίως κατά 

την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, για τεχνικούς λόγους αλλά και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των 

ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προβλέπεται ότι η αναπροσαρμογή θα διενεργείται με τη μεταβολή του 

μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

 

Ακολούθως με την παράγραφο 6 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 6 του άρθρου 

35, με την κατάργηση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση του δικαιώματος χορήγησης εφάπαξ 

παροχής για τους ασφαλισμένους στο καθεστώς του ν. 103/1975 (Α` 167), καθώς το αυτό προτείνεται και 

για τους ασφαλισμένους στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 35.  

Άλλωστε, βάσει του άρθρου 21 του ν. 3232/2004, ισχύει για τους ασφαλισμένους στον ν. 103/1975, ότι «Οι 

προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους, …, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση 

διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων 

Υπαλλήλων», το οποίο έχει ενταχθεί στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..  

Επίσης με την παράγραφο 7 του προτεινόμενου άρθρου 31 τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 35 

του ν. 4387/2016, και καταργείται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την επιστροφή εισφορών. Με την 

ισχύουσα παρ. 7 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 οριζόταν ότι, όπου προβλέπεται επιστροφή εισφορών, τα 

ποσά επιστρέφονται στον δικαιούχο κατά την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης του φορέα κύριας 

ασφάλισης, εφόσον είχε συμπληρώσει τρία έτη ασφάλισης. 

Κρίσιμο είναι να επισημανθεί ότι στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εντάχθηκαν ταμεία με 

διαφορετικές χρονικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης της εφάπαξ παροχής. Σε 

ορισμένα δε από αυτά, δεν υφίστανται καθόλου χρονικές προϋποθέσεις. Επειδή με το ισχύον καθεστώς, το 

Ταμείο αντιμετώπιζε ασφαλιστικές περιπτώσεις που για χρόνο ασφάλισης λιγότερο από τρία έτη απέδιδε 

εφάπαξ παροχή, ενώ σε άλλες για τον ίδιο χρόνο ασφάλισης κάτω των τριών ετών, όχι μόνο δεν απέδιδε 

εφάπαξ παροχή αλλά δεν επέστρεφε στον ασφαλισμένο, ούτε τις εισφορές του, στο πλαίσιο εξισορρόπησης 

του συστήματος και για λόγους ανταποδοτικότητας, με τη προτεινόμενη διάταξη, καταργείται και δεν 

απαιτείται ως προϋπόθεση, ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης των τριών ετών για την επιστροφή των 

εισφορών.  

Επισημαίνεται ότι, εκτός των άλλων με την προτεινόμενη διάταξη, το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξοικονομεί διοικητικό 

κόστος, καθώς δεν θα απαιτείται να ελέγχει για κάθε ασφαλιστική περίπτωση επιστροφής, τη συμπλήρωση 

ή μη της τριετίας. 

Με την παράγραφο 10 του προτεινόμενου άρθρου 31 τροποποιείται η παράγραφος 10 του άρθρου 35 του 

ν. 4387/2016 ρυθμίζοντας κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις 

επίσπευσης της εφάπαξ παροχής.  

Συγκεκριμένα με την ισχύουσα παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 προβλέπεται ότι η εφάπαξ παροχή 

καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στα: α) άτομα με αναπηρία, β) άτομα με χρόνιες παθήσεις, γ) 

γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία, δ) άτομα που συνταξιοδοτούνται 

με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 (Α’ 164), ε) άτομα που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις που 

αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθ. 1 
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(πολιτικοί υπάλληλοι) και του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθ. 26 

(στρατιωτικοί) του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), ή με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως 

ισχύουν κάθε φορά, είτε άτομα που συνταξιοδοτούνται ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα 

πρόσωπα του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) ή με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν 

κάθε φορά, στ) άτομα που λαμβάνουν μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα ή προσαύξηση της σύνταξής τους 

λόγω απόλυτης αναπηρίας, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει για τις κύριες 

και επικουρικές συντάξεις. 

Επίσης με την υπ. αρ. Φ.80000/60247/Δ.16.1012/14-2-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 610, ΑΔΑ: Ω6ΞΨ465Θ1Ω-ΞΞΡ), η 

οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 11 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 αποφασίστηκε 

ότι, για τα άτομα που υπάγονται στις περιπτώσεις α) και β) απαιτείται να έχουν ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ. Περαιτέρω, προβλέφθηκε ότι, 

εφόσον δεν υπάρχουν δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται 

κατά προτεραιότητα σε περιπτώσεις: α) θανάτου του/της συζύγου ή τέκνου του δικαιούχου εφάπαξ 

παροχής και β) θανάτου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, στη/στο σύζυγο και στα τέκνα αυτού. 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 31, λόγω του ότι κρίθηκε αναγκαίο να 

περιληφθούν σε διάταξη νόμου οι ρυθμίσεις για τα θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις επίσπευσης 

της εφάπαξ παροχής, ουσιαστικά με την προτεινόμενη διάταξη κωδικοποιούνται σε ενιαίο πλέον κείμενο 

όσα αρχικά έχουν θεσπισθεί και ισχύουν σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.  

Ειδικότερα με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 31 ορίζονται τα εξής: 

Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ απόλυτη 

προτεραιότητα: α) στους δικαιούχους που λόγω ασθένειας, χρόνιας πάθησης ή άλλης βλάβης έχουν 

ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, β) στους 

δικαιούχους που είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% 

το οποίο αποδεικνύεται με γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, γ) στους δικαιούχους που συνταξιοδοτούνται με βάση 

τις διατάξεις του ν. 612/1977 (Α΄ 164) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν 

κάθε φορά ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης 

α΄ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε με βάση τις διατάξεις που 

παραπέμπουν σε αυτές όπως ισχύουν κάθε φορά και δ) στους δικαιούχους που λαμβάνουν επίδομα 

σύμφωνα με το άρθρο 42 ν. 1140/1981 (Α΄ 68). 

Εφόσον δεν υπάρχουν δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται 

από τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατά προτεραιότητα σε περιπτώσεις: α) θανάτου του/της 

συζύγου ή τέκνου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής και β) θανάτου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, 

στη/στο σύζυγο και στα τέκνα αυτού.  

Τέλος με τη διάταξη της παραγράφου 11 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η αντίστοιχη 

παράγραφος 11 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, κατά το μέρος αυτής με το οποίο παρέχεται 

πλέον εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., να ρυθμίσει κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του προτεινόμενου 

άρθρου.  

  

 

Επί του άρθρου 32  

Tο άρθρο 32 του παρόντος σχεδίου νόμου αντικαθιστά το άρθρο 36 του ν. 4387/2016. 

Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 συστάθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), στον 

οποίο εντάχθηκαν όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας ασφάλισης και το Δημόσιο, με εξαίρεση το Ταμείο 

Ασφάλισης Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4387/2016, στην 

ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που είναι μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται 

ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή εν γένει αγροτική δραστηριότητα, για τα οποία προκύπτει υποχρέωση 
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ασφάλισης βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.  

Με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 36 του ν. 4387/2016 καταργήθηκε το άρθρο 39 του ν. 2084/1992, το 

οποίo προέβλεπε την υποχρεωτική ασφάλιση των από 1ης.1.1993 ασφαλισμένων σε έναν μόνο φορέα 

κύριας ασφάλισης, ακόμη και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος ασκούσε δύο ή και περισσότερες 

επαγγελματικές δραστηριότητες. 

Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, από 1η.1.2017 οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου 

υπαγωγής τους στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), καταβάλλουν υποχρεωτικά ασφαλιστικές 

εισφορές για κάθε ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα. 

 Οι εισφορές υπολογίζονται σε όλες τις περιπτώσεις με βάση το εισόδημα, ήτοι για τη μισθωτή απασχόληση 

επί των αποδοχών και για την αυτοαπασχόληση – ελεύθερο επάγγελμα – ή δραστηριότητα ασφαλιστέα στον 

πρώην ΟΓΑ, επί του εισοδήματος για κάθε μία από τις δραστηριότητες αυτές και μέχρι ανωτάτου ορίου 

μηνιαίου εισοδήματος (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) που ισχύει 

συνολικά για όλες τις ανωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες, γεγονός που συνέβαλε στην υπέρμετρη 

επιβάρυνση των ασφαλισμένων και την ενίσχυση του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής.  

Προσέτι, προβλέπεται ελάχιστη μηνιαία εισφορά που υπολογίζεται επί κατώτατου μηνιαίου εισοδήματος 

(σήμερα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα ευρώ), ενώ προβλέπεται ρητά ότι δεν υφίσταται η 

υποχρέωση καταβολής της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς για τις πλέον της πρώτης επαγγελματικές 

δραστηριότητες.  

 

Ειδικότερα με το έως μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς προβλέπονται τα εξής: 

 

- Σε περίπτωση πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης σε διαφορετικούς εργοδότες καταβάλλονται εισφορές 

για κάθε απασχόληση βάση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 και μέχρι του ανωτάτου ορίου (σήμερα 

ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ). 

- Για μισθωτή εργασία (και γενικότερα για εργασία υπαγόμενη στις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και 

άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος - αυτοαπασχόληση (υποχρέωση ασφάλισης με διατάξεις πρώην ΟΑΕΕ - 

ΕΤΑΑ) ή και άσκηση δραστηριότητας υπαγόμενης στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλονται στον 

Ε.Φ.Κ.Α. εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ν. 4387/2016. όπως ισχύει για το εισόδημα που προέρχεται από 

μισθωτή εργασία ή άλλη εργασία υπαγόμενη στις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει του άρθρου 39 για 

το ελεύθερο επάγγελμα – αυτοαπασχόληση και βάσει του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 για το εισόδημα που 

προέρχεται από δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. 

 - Σε περίπτωση που το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το κατώτατο όριο μηνιαίου 

εισοδήματος, επί του οποίου υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 

εξακοσίων πενήντα ευρώ) και συνεπώς καλύπτεται η ελάχιστη προβλεπόμενη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά 

για κύρια σύνταξη και εφόσον για την επιχειρηματική-αγροτική δραστηριότητα κ.λπ. δεν προκύπτει 

εισόδημα ή προκύπτει ζημία, τότε δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για τη μη μισθωτή 

απασχόληση. 

 - Σε περίπτωση, όμως που προκύπτει εισόδημα από τη μη μισθωτή απασχόληση καταβάλλονται κανονικά 

επ’ αυτού ασφαλιστικές εισφορές και μέχρι συνολικά του ανωτάτου ορίου (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 

έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ).  

 -Σε περίπτωση που το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ανώτατο όριο (σήμερα ανέρχεται 

στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), επίσης δεν καταβάλλονται εισφορές για τα εισοδήματα από 

επιχειρηματική-αγροτική δραστηριότητα.  

  

 Όπως έχει διευκρινισθεί με τις υπ’ αρ. Δ.15/Δ/619/5/13-4-2018 (ΑΔΑ ΩΨΩΘ465Θ1Ω-ΠΗΝ) και Δ.15/Δ/ οικ. 

61080/1692/5-12-2018 (ΑΔΑ: 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ) εγκύκλιους, στις περιπτώσεις προσώπων που ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση) και 
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συγχρόνως έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, τότε καταβάλλονται εισφορές για τα 

εισοδήματα που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα, μόνον, εφόσον αυτά υπερβαίνουν 

συγκεκριμένο όριο που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ ετησίως. 

 

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου ρυθμίζονται θέματα ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις 

που ασκούνται παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες. Η διάταξη αυτή 

παρίσταται αναγκαία λόγω αφενός του γενικότερου πνεύματος του νόμου που εισάγει ένα απλό σύστημα, 

το οποίο εμφορείται από ευελιξία και δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και αφετέρου λόγω της 

προτεινόμενης αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλουν στον Ε.Φ.Κ.Α. οι 

αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, 

ώστε να επέλθει εναρμόνιση με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό ρυθμίζεται εκ νέου το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που ασκούν 

παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες, ως εξής: 

 

Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 δεν επέρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών 

των μισθωτών στις περιπτώσεις παράλληλης μισθωτής απασχόλησης. Ως εκ τούτου καταβάλλονται 

εισφορές για κάθε μισθωτή απασχόληση βάσει του άρθρου 38 και έως του ανωτάτου ορίου, καθεστώς που 

ισχύει και σήμερα. Επίσης προβλέπεται ότι ως προς την εργοδοτική εισφορά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων 

αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη. Περαιτέρω, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 

προβλέπεται ότι, όσοι υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή υποχρεούνται σε 

καταβολή εισφοράς εφάπαξ παροχής οφείλουν για κάθε μισθωτή απασχόληση τις εισφορές που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 97 ή αντίστοιχα τις εισφορές μισθωτών του άρθρου 35, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στα άρθρα αυτά.  

 

 Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 επέρχεται αλλαγή στον τρόπο 

υπολογισμού των εισφορών των αυτοτελώς απασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και 

ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ και οι εισφορές πλέον δεν θα είναι κυμαινόμενα ποσά που θα προκύπτουν 

ως ποσοστά επί εισοδήματος, αλλά σταθερά ποσά με βάση την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιλέγει 

να ενταχθεί ο ασφαλισμένος.  

 

Προσέτι, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση όσων ασκούν παράλληλες μη μισθωτές 

δραστηριότητες προβλέπεται με τη ρύθμιση αυτή,η καταβολή με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μίας 

ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης από τις προβλεπόμενες έξι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει του 

άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Επίσης, στις ως άνω περιπτώσεις καταβάλλεται με ελεύθερη 

επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης από τις προβλεπόμενες 

ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, και μία ασφαλιστική εισφορά 

επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, όταν υφίσταται σχετική υποχρέωση από τον ασφαλισμένο, 

βάσει των άρθρων 97 και 35 αντίστοιχα.  

 

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 

4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο 

καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, δυναμικότητας έως και πέντε δωματίων σε ολόκληρη την 

Επικράτεια, καθώς και όλων των τουριστικών καταλυμάτων τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού 

Σήματος Λειτουργίας, είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναμικότητας 

από έξι έως και δέκα δωματίων σε όλη την επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση.  
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Στην ανωτέρω περίπτωση, εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, 

προβλέπεται η καταβολή μιας ασφαλιστικής εισφοράς από τις έξι προβλεπόμενες ασφαλιστικές κατηγορίες 

του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει και όχι του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει.  

 

Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις 

μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο 

στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλονται για τις εισφορές της κύριας σύνταξης υποχρεωτικά η 

ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38 και για τις εισφορές της υγειονομικής περίθαλψης η εισφορά της 

παραγράφου 1 του άρθρου 41. 

Ειδικότερα, μισθωτοί που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα 

υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ προβλέπεται ότι καταβάλλουν συνολική ασφαλιστική εισφορά 

για την κύρια σύνταξη, η οποία δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης 

ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 και 

αντίστοιχα για την υγειονομική περίθαλψη δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της 

δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 41. 

Στην περίπτωση που η συνολική καταβλητέα εισφορά από τη μισθωτή εργασία για κύρια σύνταξη 

υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία είτε της παραγράφου 1 του 

άρθρου 39, είτε της παραγράφου 1 του άρθρου 40, προβλέπεται ότι καταβάλλεται η διαφορά από τον 

ασφαλισμένο. Κατά τον ίδιο τρόπο, σε περίπτωση που η μηνιαία εισφορά από μισθωτή εργασία για 

υγειονομική περίθαλψη υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία είτε 

της παραγράφου 2 είτε της παραγράφου 6 του άρθρου 40, προβλέπεται ομοίως ότι καταβάλλεται η διαφορά 

από τον ασφαλισμένο.  

 

Επίσης, με την υποπερίπτωση ii) της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εισάγεται 

ειδική ρύθμιση για τους νέους ασφαλισμένους για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την έναρξη άσκησης 

της μη μισθωτής δραστηριότητας. Ειδικότερα, προβλέπεται ευνοϊκότερη μεταχείριση με υποχρεωτική 

υπαγωγή στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, αντί της δεύτερης του άρθρου 39 για το χρονικό διάστημα 

των πέντε ετών από την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς 

απασχολούμενου, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 41.  

Προσέτι, προβλέπεται ότι η χρήση του εν λόγω ευεργετήματος είναι δυνατή μόνο μία φορά, κατόπιν αίτησης 

του ασφαλισμένου και παύει να υφίσταται σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης του επαγγέλματος.  

Στο πλαίσιο του γενικότερου πνεύματος των διατάξεων του παρόντος νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα 

επιλογής, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας εισφορών κύριας σύνταξης από αυτήν 

στην οποία υποχρεωτικά υπάγονται οι μισθωτοί που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο 

επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και η καταβολή των αντίστοιχων 

εισφορών, ήτοι παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν υψηλότερη της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας. 

Επιπροσθέτως, παρέχεται και στους νέους ασφαλισμένους για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την έναρξη 

άσκησης της μη μισθωτής δραστηριότητας η δυνατότητα να επιλέξουν υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία 

από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά, ήτοι υψηλότερη της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.  

Προσέτι, με την υποπερίπτωση iii) της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλέπεται 

ότι, σε περίπτωση που η συνολική εισφορά του άρθρου 38 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς που 

αντιστοιχεί στην εκάστοτε υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγει ο ασφαλισμένος να υπαχθεί, 

καταβάλλεται μόνο η διαφορά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εισάγεται ένα απλό ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο 

διαπνέεται από ελευθερία επιλογής και συμβάλλει καταλυτικά στην επίλυση όλων των διαχειριστικών και 

ουσιαστικών ζητημάτων που ανέκυψαν από το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο. Παρέχεται για πρώτη φορά 

η ελευθερία και η ευελιξία στον ασφαλισμένο να επιλέγει την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία επιθυμεί 

ο ίδιος να υπαχθεί, κατόπιν στάθμισης της οικονομικής του δυνατότητας. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι δεν 
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καταβάλλεται επιπλέον εισφορά υγειονομικής περίθαλψης των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 41. 

 

Επιπροσθέτως, με την υποπερίπτωση iv) της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

προβλέπεται ότι για μισθωτούς που παράλληλα αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα κατά την 

έννοια της περίπτωσης ζ’ του άρθρου του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 38, ως 

προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς.  

 

Mε την υποπερίπτωση v της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλέπεται, για τους 

μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο 

στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης, η 

καταβολή υποχρεωτικά μόνο μιας ασφαλιστικής εισφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 97, ως μηνιαίας 

εισφοράς μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, η οποία δεν 

είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της 

παραγράφου 3 του άρθρου 97, άλλως (εάν υπολείπεται) καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. 

Περαιτέρω προβλέπεται αφενός ότι οι ασφαλισμένοι έχουν δυνατότητα επιλογής, κατόπιν αιτήσεως, 

υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας εισφορών επικουρικής ασφάλισης σύμφωνα με την παράγραφο 4 

του άρθρου 97, αφετέρου ότι σε περίπτωση που η συνολική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 97 

υπολείπεται του ποσού της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, η διαφορά καταβάλλεται 

από τον ασφαλισμένο. 

 

 Στη συνέχεια θεσπίζονται αντίστοιχες ρυθμίσεις και για τις εισφορές που αφορούν στην εφάπαξ παροχή. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται, για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο 

επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή 

εισφοράς εφάπαξ παροχής, η καταβολή υποχρεωτικά μόνο της ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών του 

άρθρου 35, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 

αυτό, η οποία δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής 

κατηγορίας της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, άλλως (εάν υπολείπεται) καταβάλλεται η 

διαφορά από τον ασφαλισμένο. Αντίστοιχα και για την εφάπαξ παροχή προβλέπεται αφενός ότι οι 

ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα επιλογής, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας 

εισφορών εφάπαξ παροχής, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γα’ και γβ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, 

αφετέρου ότι, σε περίπτωση που η συνολική εισφορά μισθωτών του άρθρου 35 υπολείπεται του ποσού της 

εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον 

ασφαλισμένο.  

 

Με την υποπερίπτωση vi) της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ρητώς ορίζεται ότι 

ειδικά για δικηγόρους με έμμισθη εντολή εφαρμόζονται οι υποπεριπτώσεις i) έως v). Γι’ αυτούς προβλέπεται 

ειδικά ότι, καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά 

της παραγράφου 3 του άρθρου 97, σύμφωνα με την ειδική διάταξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, 

καθώς επίσης και ότι καταβάλλεται για εφάπαξ παροχή υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της 

περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την ειδική διάταξη της υποπερίπτωσης γγ 

της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35.  

 

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι όλοι οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, για 

υγειονομική περίθαλψη υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του φορέα, κλάδου ή τομέα που εντάχθηκε 

στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλοντας την αντίστοιχη ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38.  

Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δεν επέρχεται καμία μεταβολή, σε σχέση με 
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τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς ειδικών κατηγοριών, όπως πχ. μηχανικοί του 

δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ΔΕΚΟ, γιατροί του ΕΣΥ, οι οποίοι ασφαλίζονταν υποχρεωτικά σε δύο ή 

περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την ίδια απασχόληση, όπου θα 

εξακολουθήσει να καταβάλλεται από αυτούς μία ασφαλιστική εισφορά για τη μισθωτή τους απασχόληση 

σύμφωνα με το άρθρο 38. 

Με την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα στους παλαιούς (κατά την έννοια 

των διατάξεων του ν. 2084/1992) ασφαλισμένους η δυνατότητα να έχουν προαιρετικά το δικαίωμα κατόπιν 

υποβολής αίτησης, καταβολής δεύτερης εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α.. Η καταβολή αυτή αφορά στο συνολικό 

ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 38. 

 

Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 ορίζεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται αντίστοιχα για την 

υγειονομική περίθαλψη, την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή, με την πρόσθετη πρόβλεψη ότι 

για την εφάπαξ παροχή, η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 εφαρμόζεται και στους νέους ασφαλισμένους 

κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2084/1992. 

 

Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο το θέμα των καταβαλλομένων εισφορών 

στις περιπτώσεις μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή 

επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, όπου προτείνεται να καταβάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ 

μόνο οι προβλεπόμενες για τους μισθωτούς εισφορές, έτσι ώστε να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες για το 

σύνολο των μισθωτών. 

Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ότι δεν καταβάλλεται εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των 

Αυτοαπασχολούμενων του ΟΑΕΔ και του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Σε περίπτωση, όμως, που 

δεν προβλέπεται η καταβολή εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ από τη μισθωτή δραστηριότητα, στην περίπτωση αυτή 

καταβάλλεται η εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοαπασχολούμενων του ΟΑΕΔ και 

του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). 

 

Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη, αφενός 

σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον 

Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν 

αιτήσεώς του, την ασφάλισή του για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την 

προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που επιλέγει. 

Προσέτι, με την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 

αναλογικά και στα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ήτοι στους τακτικούς και 

μετακλητούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους και 

λειτουργούς της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α` και β` βαθμού, τους ιερείς και τους υπαλλήλους των 

εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των 

Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.  

Τέλος, με την παράγραφο 8 προβλέπεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υπουργική απόφαση ειδικών 

ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  

 

Επίσης, προστίθεται άρθρο 36 Α στο ν. 4387/2016, προκειμένου να αποσαφηνισθούν θέματα που αφορούν 

στη δυνατότητα αξιοποίησής του χρόνου παράλληλης ασφάλισης και στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης 

όταν υφίσταται χρόνος παράλληλης ασφάλισης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, το οποίο αφορούσε στην παράλληλη 

ασφάλιση, έχει εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης του χρόνου παράλληλης 

ασφάλισης, ο οποίος είχε διανυθεί τόσο σε αυτοτελείς πρώην φορείς κύριας ασφάλισης πριν τη σύσταση 

του Ενιαίου Φορέα Κύριας Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) όσο και εντός του ενιαίου φορέα. 
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Στην παρούσα διάταξη ορίζεται ρητά ότι οι περιπτώσεις χρόνων παράλληλης απασχόλησης που έχουν 

διανυθεί ως τις 31.12.2016 και για τους οποίους έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται 

διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης, ενώ οι χρόνοι παράλληλης απασχόλησης μετά την 

1η.1.2017 για τους οποίους έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας ασφαλιστικής εισφοράς θεωρούνται 

ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.  

Επιπροσθέτως αποσαφηνίζεται ότι ο ενιαίος αυτός χρόνος ασφάλισης δύναται να προσμετρηθεί κατόπιν 

επιλογής του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α πρώην 

φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές προκειμένου για την θεμελίωση αυτοτελούς 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

Ως εκ τούτου παρίσταται αναγκαίο να προσδιοριστεί ο τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης στις ως 

άνω αναφερόμενες περιπτώσεις. Ειδικότερα, ορίζεται ότι στην περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής της 

αίτησης συνταξιοδότησης θεμελιώνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων στον 

Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέων, στους οποίους έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, δύο ή περισσότερα 

αυτοτελή συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη και οι αντίστοιχες ανταποδοτικές 

συντάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 28 του ν. 4387/2016. Αντιθέτως, σε περίπτωση που 

θεμελιώνεται ένα αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τους αυτοτελείς χρόνους ασφάλισης που 

έχουν διανυθεί έως και την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και για τους οποίους έχουν καταβληθεί 

ασφαλιστικές εισφορές, χορηγείται μία εθνική και μία ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 8 και 28 του ν. 4387/2016. Για χρόνο ασφάλισης έως τις 31.12.2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη για 

τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει 

καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία 

ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει 

λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επί πλέον εισφοράς. Προσέτι διευκρινίζεται ότι για τον 

υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και της εφάπαξ παροχής, στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των άρθρων 96 και 35 αντίστοιχα του ν. 4387/2016. 

Επιπροσθέτως, με την παρούσα διάταξη ορίζεται ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών 

στρατιωτικών που προβλέπονται στο άρθρο 41 του α.ν 1854/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 

παράγραφο 1 έως 3 του ν. 148/1975 και συμπληρώθηκε στις παραγράφους 2 και 3 περίπτωση δ΄ με άρθρο 

2 ν. 1282/1982, και με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, 

προσαυξάνονται πέραν των ανωτέρω ποσοστών του πίνακα 2 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε 

έτος μετά το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο). 

Τέλος προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. 

 

Επί του άρθρου 33  

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στους ασφαλισμένους τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού 

τομέα παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής τους εφόσον έχουν συμπληρώσει 

υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος εντός της τελευταίας 

πενταετίας και υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την τελευταία 

ασφάλιση, ή έχουν συμπληρώσει υποχρεωτική ασφάλιση δέκα ετών, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής 

της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού 

τομέα ορίζεται στο άρθρο 37 του ν. 4387/2016 ότι αυτοί θα καταβάλλουν την μηνιαία εισφορά κατ’ αναλογία 

των προβλεπόμενων στα άρθρα 38, 39 και 40 του ν. 4387/2016. Ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός 

καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό 

ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου-εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο 

υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 4387/2016. Το 

ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν 
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ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής τους 

ασφάλισης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 

ν. 4387/2016.  

 Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η εισφορά της προαιρετικής 

ασφάλισης αντιστοιχούσε σε ποσοστό 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1 

του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τα πέντε χρόνια 

ασφάλισης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 4387/2016. Η εν λόγω εισφορά 

υπολογιζόταν βάσει του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές 

εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, 

αναπροσαρμοζόμενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. 

Αναφορικά με την εισφορά προαιρετικής ασφάλισης των υπαγόμενων προσώπων στην ασφάλιση του 

πρώην ΟΓΑ, αυτή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, υπολογιζόταν 

βάσει του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το 

τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρμοσμένου με το 

μεικτό περιθώριο κέρδους. 

Κατόπιν των αποφάσεων υπ’ αρ. 1880/2019 και 1888/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκε ότι οι ενιαίοι κανόνες ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως συνέπεια τη 

δυσμενή διάκριση των αυτοαπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών έναντι των 

μισθωτών κατά την πρόσβασή τους στην κοινωνική ασφάλιση και την υπαγωγή τους στον ενιαίο 

ασφαλιστικό φορέα τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο καταβολής εισφορών των ελεύθερων 

επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων και θεσπίζονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, μία εκ των οποίων 

οφείλει να επιλέξει ο ασφαλισμένος βάσει της οικονομικής του δυνατότητας και της προσδοκίας του για 

μελλοντική σύνταξη. 

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ), οι 

αυτοτελώς απασχολούμενοι (ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ) και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση 

του πρώην ΟΓΑ θα καταβάλλουν για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους την προβλεπόμενη από 

την παράγραφο 1 του άρθρου 39 και την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 ασφαλιστική 

εισφορά, την οποία επιλέγουν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα. Ειδικά, οι 

ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και του πρώην Ταμείου Νομικών, οι οποίοι συνεχίζουν προαιρετικά την 

ασφάλισή τους στους ανωτέρω πρώην φορείς βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 4488/2017, 

καθώς από 1η.1.2017 έχει τεθεί ως προϋπόθεση για την ασφάλιση στους ανωτέρω πρώην φορείς η έναρξη 

επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., καταβάλλουν και στην περίπτωση αυτή την προβλεπόμενη από 

τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4387/2016 ασφαλιστική εισφορά, την οποία επιλέγουν σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα. Σε κάθε περίπτωση ο προαιρετικά ασφαλισμένος 

καταβάλλει μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί όπως 

προβλέπεται για την κύρια σύνταξη για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε 

χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α..  

Προσέτι, με την παρούσα διάταξη ορίζεται ότι τόσο οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι 

επαγγελματίες, όσο και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ μπορούν να υπαχθούν σε 

καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης, εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία του ασφαλισμένου 

προς τον φορέα ή, σε περίπτωση οφειλής, εφόσον έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι 

τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. 

 

Επί του άρθρου 34 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4387/2016, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου 

μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των αποδοχών των εργαζομένων, με εξαίρεση τις κοινωνικού 

χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας και 
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κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών από 

1η.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Στην παράγραφο 2 του ως άνω 

άρθρου ορίζεται ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που 

αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού και στο δεκαπλάσιο 

του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.  

Με την παρούσα διάταξη εισάγεται εξαίρεση για τις περιπτώσεις εργοδοτών που εντάσσονται στο 

πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 

25 ετών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4583/2018 και την υπ’ αριθμ. 

Δ.15/Δ΄/3220/72/26-02-2019 ΚΥΑ. Οι εργοδότες αυτοί θα καταβάλλουν το ως άνω ποσοστό εργοδοτικής 

εισφοράς μειωμένο. 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό 

της ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών και ορίζεται στο πόσο των έξι χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αποσυνδέεται από τον κατώτατο βασικό 

μισθό και θα παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης ή μείωσης του βασικού 

μισθού των εργαζομένων. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το 

ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος από 1η.1.2023 έως 31.12.2024 κατά το ποσοστό μεταβολής του 

ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1η.1.2025 και εφεξής 

προσαυξάνεται κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών. Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς 

είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος 

άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις 

κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 αναφέρονται επίσης όλες εκείνες οι περιπτώσεις 

ασφαλισμένων για τους οποίους καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο της κύριας σύνταξης 

ποσοστού 20%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και 13,33 % σε βάρος των 

εργοδοτών στις οποίες διατηρείται σε ισχύ το τεκμήριο υπέρ της μισθωτής εργασίας. Με την παρούσα 

ρύθμιση τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 στα ακόλουθα σημεία: 

Στην περίπτωση α’, όσον αφορά τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στον πρώην Τομέα Ασφάλισης 

Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ απαλείφονται τα μεταβατικά ποσοστά ασφάλισης όπως 

διαμορφώνονταν ανά τα έτη. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται στην παρούσα διάταξη ότι έμμισθοι ασφαλισμένοι 

που υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ, 

ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, και οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη 

ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως 

του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, θα καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά ποσοστού 20%, 

επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών.  

Στις περιπτώσεις δ΄ και ε’ ρυθμίζεται το ζήτημα του τρόπου υπολογισμού των ημερών ασφάλισης για τις 

εισφορές που παρακρατούνται σε περίπτωση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Α.Ε. και 

τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το οποίο είχε δημιουργηθεί από 1η.1.2017. Με το υφιστάμενο νομοθετικό 

πλαίσιο, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονταν βάσει των μηνιαίων συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των εισφορών που καταβλήθηκαν. Επιπλέον, με το 

προηγούμενο καθεστώς προκαλούνταν περιττή επιβάρυνση στα Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α. και μεγάλο 

διοικητικό βάρος στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έπρεπε να προσκομίζουν δικαιολογητικά 

στα υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α. που να αποδεικνύουν το πλήθος των μηναίων συνεδριάσεων του ΔΣ όπου 

συμμετέχουν. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το θέμα και ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης 

θα γίνεται αυτόματα με την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).  

Στην περίπτωση στ΄, όσον αφορά τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή και άλλα ασφαλιστέα πρόσωπα λόγω 

της ιδιότητας, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που 
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προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, επιβάλλεται ασφαλιστική εισφορά ποσοστού 20% 

επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών. 

Τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής επιπλέον ασφαλιστικής εισφοράς σε 

περίπτωση παράλληλης άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.  

Η περίπτωση ζ΄ που αφορά στους μετακλητούς υπαλλήλους απαλείφεται, καθώς το θέμα της ασφάλισης και 

των ασφαλιστικών εισφορών των εν λόγω προσώπων ρυθμίζεται πλέον στο άρθρο 5 Α του ν. 4387/2016. Στη 

θέση της προστίθεται νέα περίπτωση ζ, η οποία αφορά στους μισθωτούς ανειδίκευτους εργάτες και τους 

μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι μέχρι τις 31.12.2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην 

ΟΓΑ και προβλέπει και για αυτούς την ασφαλιστική εισφορά του ποσοστού 20% (ποσοστό 6,67% σε βάρος 

των ασφαλισμένων και 13,33% σε βάρος των εργοδοτών). Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο σχετικός χρόνος 

ασφάλισής τους θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης διανυθείς στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

Προστίθεται νέα περίπτωση η΄ αναφορικά με τους μισθωτούς οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή 

καταστατικές διατάξεις εκάστου τομέα, υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Προβλέπεται 

και για αυτούς ασφαλιστική εισφορά ποσοστού 20% (ποσοστό 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και 

13,33% σε βάρος των εργοδοτών) ενώ παράλληλα καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη που ρυθμίζει 

διαφορετικά το θέμα.  

Προσέτι, με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 η 

οποία προέβλεπε σταδιακή αναπροσαρμογή των ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των 

ασφαλισμένων και σε βάρος των εργοδοτών, ενώ δεν τροποποιείται η παράγραφος 5 η οποία προέβλεπε 

ότι παραμένουν σταθερά τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως βαρέα 

και ανθυγιεινά επαγγέλματα, εργόσημο, ασφάλιση στον κλάδο ατυχήματος. 

Τέλος, ρυθμίζεται το νομοθετικό κενό που είχε προκύψει για την εφαρμογή του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 

3655/2008 που αφορά στην καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τις μητέρες που αποκτούν 

παιδί. Η εν λόγω ρύθμιση δεν είχε ούτε ρητά καταργηθεί ούτε είχε επαναληφθεί από τις διατάξεις του ν. 

4387/2016. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι η εν λόγω διάταξη εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται. 

 

Επί του άρθρου 35 

Με την προτεινόμενη διάταξη μεταρρυθμίζεται το σύστημα καταβολής εισφορών για 

αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες κατόπιν των αποφάσεων υπ΄αρ. 1880 και 

1888/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκε ότι το σύστημα 

καταβολής εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους όπως προβλεπόταν 

στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 αντίκειται στην αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 

του Συντάγματος. 

 

Ειδικότερα, με τις ανωτέρω αποφάσεις κρίθηκε αντισυνταγματική η υπαγωγή σε ενιαίους κανόνες 

εισφορών και παροχών αφενός των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών και αφετέρου 

των μισθωτών, διότι η υπαγωγή στην ασφάλιση κατηγοριών ασφαλισμένων με ουσιωδώς διαφορετικές 

συνθήκες απασχόλησης και παραγωγής εισοδήματος, υπό ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών, 

συνιστά ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες.  

 

Περαιτέρω, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας προέβη σε σημαντικές αποσαφηνίσεις 

αναφορικά με το πλαίσιο, εντός του οποίου δύναται να κινηθεί ο κοινός νομοθέτης κατά τη θέσπιση των 

κανόνων που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές. Πιο συγκεκριμένα, επισημάνθηκαν τα εξής: 

α. Η ασφαλιστική εισφορά των ασφαλισμένων μισθωτών ή μη, αποτελεί υποχρεωτική χρηματική παροχή. 

Η ασφαλιστική εισφορά είναι εγγενές στοιχείο της κοινωνικής ασφάλισης και στα διανεμητικά συστήματα 
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χρηματοδότησης λειτουργεί ως αναγκαίος όρος για την πρόσβαση στην ασφαλιστική κάλυψη, ως μέσο 

χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης και ως εκδήλωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

β. Η ασφαλιστική εισφορά δεν έχει τα χαρακτηριστικά φόρου. Ως μέσο χρηματοδότησης της κοινωνικής 

ασφάλισης, ως εκδήλωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και ως εργοδοτική εισφορά συνιστά δημόσιο βάρος 

προς αντιμετώπιση της δαπάνης για την κοινωνική ασφάλιση. Περαιτέρω ως αναγκαίος όρος για την 

πρόσβαση στην ασφαλιστική κάλυψη συνιστά ανταποδοτική παροχή για την απόλαυση κοινωνικού 

δικαιώματος. 

γ. Ο κοινός νομοθέτης είναι ελεύθερος να επιλέγει το κατάλληλο σύστημα χρηματοδότησης των 

ασφαλιστικών παροχών, δηλαδή είτε σύστημα καθορισμένων εισφορών είτε σύστημα καθορισμένων 

παροχών. Επίσης, είναι ελεύθερος να παρέχει την κοινωνική ασφάλιση με ιδιαίτερους κανόνες ανά 

κατηγορία απασχόλησης από έναν ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς ή από έναν ασφαλιστικό φορέα 

ανεξαρτήτως της φύσης της απασχόλησης των ασφαλισμένων. Άρα μπορεί να παρέχει την κοινωνική 

ασφάλιση υπό ενιαίους κανόνες, εφόσον το επιτυγχάνει με όρους ισότητας, σύμφωνα με τις επιταγές του 

άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος. 

δ. Η ασφαλιστική εισφορά δεν αποτελεί μόνο δημόσιο βάρος για την κάλυψη της δαπάνης της κοινωνικής 

ασφάλισης, αλλά και ανταποδοτική παροχή του ασφαλιζόμενου για την πρόσβαση σε ασφαλιστική κάλυψη 

κινδύνων.  

 

Πέραν των ανωτέρω κρίσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, η σύνδεση των εισφορών με το φορολογητέο 

εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους που εισήχθη με το άρθρο 

39 του ν. 4387/2016 προκάλεσε μείζονα διαχειριστικά προβλήματα, διότι το σύστημα ήταν αρκετά 

πολύπλοκο και χρονοβόρο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά λάθη στον υπολογισμό των 

οφειλόμενων εισφορών και καθυστερήσεις στις εκκαθαρίσεις. Επιπλέον, ο υπολογισμός του ύψους των 

εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος, ενίσχυσε την εισφοροδιαφυγή για την αποφυγή επιβολής 

υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αρνητικά όχι μόνο τα έσοδα των 

ασφαλιστικών οργανισμών, αλλά και τα φορολογικά έσοδα. Παράλληλα, σε συνδυασμό με τη φορολογική 

επιβάρυνση ο υπολογισμός των εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος οδηγούσε σε υπέρμετρη και 

δυσανάλογη επιβάρυνση του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών.  

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, με την παρούσα ρύθμιση προωθείται η ολιστική μεταρρύθμιση του 

συστήματος καταβολής εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.  

 

Για πρώτη φορά προωθείται ένα σύστημα καταβολής εισφορών όπου η κατανομή ανάμεσα στη συλλογική 

και ατομική ευθύνη αποκτά δεσπόζουσα σημασία, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται η σταθερότητα και η 

βιωσιμότητα του συστήματος.  

Μέσα από τη θέσπιση έξι ασφαλιστικών κατηγοριών, μία εκ των οποίων οφείλει να επιλέξει ο ασφαλισμένος 

υποχρεωτικά βάσει της οικονομικής του δυνατότητας και της προσδοκίας του για μελλοντική σύνταξη, 

υιοθετείται ένα καινοτόμο και απλό σύστημα, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται η διοίκηση από τα βάρη 

του παρελθόντος, να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου και να επιλύονται οριστικά τα δυσεπίλυτα 

διαχειριστικά προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του προηγούμενου καθεστώτος.  

 

Ειδικότερα, θεσπίζονται έξι επίπεδα υποχρεωτικών ασφαλιστικών κατηγοριών (από το πρώτο κατώτατο έως 

το έκτο ανώτατο) ελεύθερης επιλογής, μέσα από τα οποία διασφαλίζεται ελευθερία και ευελιξία στον κάθε 

ασφαλισμένο να επιλέγει μία εκ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών, την οποία θα μπορεί να διαφοροποιεί 

ετησίως. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των επαγγελματιών σε 

βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των οικονομικών 

δραστηριοτήτων τους.  
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Το ύψος της χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας, η οποία είναι και η μόνη υποχρεωτική, θεσπίζεται 

μέσα από τον συνδυασμό δύο βασικά κριτηρίων: της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και της 

διασφάλισης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου σύνταξης.  

Το ποσό των εισφορών κύριας σύνταξης προσαυξάνεται, όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία που επιλέγει ο 

ασφαλισμένος.  

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία, γίνεται υποχρεωτική κατάταξη στην πρώτη 

ασφαλιστική κατηγορία. Οι εισφορές κύριας σύνταξης προσαυξάνονται έως και την έκτη κατηγορία, έτσι 

ώστε το ύψος της εισφοράς για κύρια σύνταξη να καθορίζεται ως εξής: 

Πρώτη κατηγορία (κατώτατο): 155 ευρώ το μήνα, 

Δεύτερη κατηγορία: 186 ευρώ το μήνα, 

Τρίτη κατηγορία: 236 ευρώ το μήνα, 

Τέταρτη κατηγορία: 297 ευρώ το μήνα, 

Πέμπτη κατηγορία: 369 ευρώ το μήνα,  

Έκτη κατηγορία: 500 ευρώ το μήνα. 

Με το νέο σύστημα επιτυγχάνεται η υποστήριξη των νέων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών, 

μέσω της λήψης ειδικής μέριμνας για τους νέους ασφαλισμένους έως πέντε έτη ασφάλισης (πρώην ΕΤΑΑ, 

πρώην ΟΑΕΕ) και της θέσπισης μίας επιπλέον ασφαλιστικής κατηγορίας που αντιστοιχεί σε 93 ευρώ για 

κύρια σύνταξη. Παράλληλα, διευρύνεται η ευνοϊκή μεταχείριση των νέων μέσω της θέσπισης ειδικής 

εισφοράς κάτω της πενταετίας σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες (και όχι μόνον στους αποφοίτους 

σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια) 

ενθαρρύνοντας την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας των νέων. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η θέση των 

νέων μέσα από την κατάργηση της υποχρέωσης επιστροφής των ασφαλιστικών οφειλών για τους νέους 

επιστήμονες που προκαλούνταν λόγω μειωμένων εισφορών για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισής τους.  

Για την αποφυγή πολύπλοκων και δυσεπίλυτων διαδικασιών, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά 

για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία με αυτή της κύριας σύνταξης.  

Η μεταβολή της ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η 

μετάταξη θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.  

Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα ποσά εισφορών 

προσαυξάνονται από 1η.1.2023 έως 31.12.2024 κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου 

γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1η.1.2025 κατά τον δείκτη μεταβολής 

μισθών. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό της εισφοράς δεν μεταβάλλεται.  

Στις παραγράφους 7 και 8 προσδιορίζονται οι κατηγορίες που έχουν υποχρέωση καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-6 του παρόντος άρθρου. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή 

υπάγονται οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, οι δικηγόροι που βρίσκονται σε 

αναστολή άσκησης δικηγορίας, οι διαχειριστές των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), ο μοναδικός 

εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ασφαλισμένοι 

του πρώην ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ – ΤΑΝΤΠ και τα πρόσωπα του άρθρου 1 της ΥΑ Φ11321/59554/2170/27-12-2016, Β΄ 

4569), (ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ) που υπάγονται υποχρεωτικά στους ανωτέρω πρώην φορείς, 

ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι) και οι ιδιοκτήτες 

τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155) τα οποία λειτουργούν 

βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 

δυναμικότητας από έξι έως και δέκα δωματίων σε όλη την Επικράτεια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που 

υπάγονται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, σε 

ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και το σύνολο των εταίρων σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης 

τουριστικών καταλυμάτων από εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής εκτός των ΙΚΕ, και σε περίπτωση 

ΑΕ τα μέλη του Δ.Σ. των ΑΕ που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παραγράφου 1β) του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.  
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Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος του πρώην ΟΑΕΕ.  

Ειδικά για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι αμείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους 

προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά 

και νομικά) διατηρείται η αναλογική εφαρμογή ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο 

καταβολής της εισφοράς, των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4387/2016. 

Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. διατηρείται η καταβολή 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά 

δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου 

προείσπραξης. Ο οικείος δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική 

κατάσταση ανά δικηγόρο. Για τους δικηγόρους που απασχολούνται µε έµµισθη εντολή, τα ποσά που έχουν 

καταβληθεί µέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά 

του ασφαλισμένου. Αν τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της 

εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει τη διαφορά σε χρήμα. Αν τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν 

τη μηνιαία εισφορά που οφείλεται, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική 

οφειλή του αντίστοιχου έτους. Εάν οι καταβληθείσες εισφορές από τα γραμμάτια προείσπραξης 

υπερβαίνουν την ετήσια εισφορά, τα αντίστοιχα ποσά είτε επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, 

είτε συμψηφίζονται με την επόμενη ή επόμενες χρήσεις.  

Τέλος ρυθμίζεται το νομοθετικό κενό που είχε προκύψει για την εφαρμογή του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 

3655/2008 που αφορούν στην καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τις μητέρες που αποκτούν 

παιδί. Η εν λόγω ρύθμιση δεν είχε ούτε ρητά καταργηθεί ούτε είχε επαναληφθεί από τις διατάξεις του ν. 

4387/2016. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι η εν λόγω διάταξη εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται. 

 

Επί του άρθρου 36 

Με το άρθρο 36 του παρόντος σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 40 του ν. 4387/2016. 

Με την προτεινόμενη διάταξη μεταρρυθμίζεται το σύστημα καταβολής εισφορών των ασφαλισμένων του 

πρώην ΟΓΑ όπως οριζόταν στο άρθρο 40 του ν. 4387/2016 κατόπιν των αποφάσεων υπ’ αρ. 1880/2019 και 

1888/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκε ότι οι ενιαίοι κανόνες 

ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως συνέπεια τη δυσμενή διάκριση των αυτοαπασχολούμενων, των 

ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών έναντι των μισθωτών κατά την πρόσβασή τους στην κοινωνική 

ασφάλιση και την υπαγωγή τους στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα. 

 

Για το λόγο αυτό με την προτεινόμενη ρύθμιση μεταρρυθμίζεται το σύστημα καταβολής εισφορών και οι 

ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν από 1η.1.2020, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην 

κοινωνική ασφάλιση, εισφορές που αντιστοιχούν σε μία εκ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών. Ειδικότερα, 

οι ασφαλιστικές κατηγορίες των αγροτών διαμορφώνονται ως εξής:  

 

  

Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ 

Ασφαλιστικές 

κατηγορίες 
Για το 2020 Για το 2021 Για το 2022 

1η κατηγορία 87 89 91 

2η κατηγορία 104 107 110 

3η κατηγορία 132 136 139 

4η κατηγορία 166 171 175 

5η κατηγορία 207 212 218 
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Τα ποσά των ανωτέρω ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος από 1η.1.2023 έως 31.12.2024 

κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους 

και από 1.1.2025 και εφεξής κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη 

ασφαλιστική κατηγορία.  

Η μεταβολή της ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η 

μετάταξη θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.  

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κλάση 

με την κύρια σύνταξη.  

Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του 

Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά µε την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση 

της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον 

Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, 

και μέχρι συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόμενοι σε αυτό αγρότες 

και οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την 

ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το μέτρο λήξει πριν 

τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους ηλικίας των εντασσόμενων σε αυτό. Οι ασφαλισμένοι αυτοί 

υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αναλογικά εφαρμοζόμενων.  

 

Από 1η.1.2020 οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ 

καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον 

ασφαλισμένο και το ποσό της εισφοράς ορίζεται πλέον σε σταθερό ποσό. Η εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας 

συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.  

Τέλος, ρυθμίζεται το νομοθετικό κενό που είχε προκύψει για την εφαρμογή του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 

3655/2008 που αφορούν στην καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τις μητέρες που αποκτούν 

παιδί και την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 7 του ν. 3227/2004 με την αρ. 

Φ.80000/οικ.61327/1484/30-12-2016 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΛΟ7). Οι ρυθμίσεις του ν. 3655/2008 

και του ν. 3227/2004 δεν είχαν ούτε ρητά καταργηθεί ούτε είχαν επαναληφθεί από τις διατάξεις του ν. 

4387/2016. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι η διάταξη του ν. 3655/2008 εφαρμόζεται και 

για τις ασφαλισμένες του πρώην ΟΓΑ. 

 

 

Επί του άρθρου 37 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το σύστημα καταβολής εισφορών υγειονομικής περίθαλψης. 

Ειδικότερα, μολονότι διατηρούνται σε ισχύ οι ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης για τους 

μισθωτούς, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες θεσπίζεται σταθερό 

ύψος ασφαλίστρων υγείας που εφαρμόζεται από το δεύτερο έως και το έκτο επίπεδο, γεγονός που 

δημιουργεί επιπλέον κίνητρο για την επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας. Οι εισφορές υγείας 

διαμορφώνονται για την πρώτη κατηγορία στο ύψος των 55 ευρώ (50 ευρώ εισφορές για παροχές υγείας 

σε είδος και 5 ευρώ για παροχές σε χρήμα) και για τη δεύτερη κατηγορία στο ύψος των 66 ευρώ (60 ευρώ 

για παροχές σε είδος και 6 ευρώ για παροχές σε χρήμα). Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται πως η επιλογή 

υψηλότερου επιπέδου εισφορών από τους μη μισθωτούς, οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερη σύνταξη. Οι 

ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που 

επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης. 
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Από τις ασφαλιστικές κατηγορίες ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική 

κατηγορία από αυτή στην οποία υπάγεται υποχρεωτικά ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική 

κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται 

οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την πρώτη 

του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης. 

Σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι ασφαλισμένοι επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία 

επιθυμούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.  

Για την υποστήριξη των νέων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών (έναρξη δραστηριότητας για τα 

πρώτα πέντε έτη) θεσπίζεται ειδική κατώτατη κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 

υγείας.  

Επιπλέον, θεσπίζεται ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην 

ΟΓΑ για την πρώτη κατηγορία στο ύψος των 32 ευρώ (29 ευρώ για παροχές υγείας σε είδος και 3 ευρώ για 

παροχές υγείας σε χρήμα) και για τη δεύτερη κατηγορία στο ύψος των 38 ευρώ (35 ευρώ για παροχές σε 

είδος και 3 ευρώ για παροχές σε χρήμα).  

 

Από 1η.1.2023 έως 31.12.2024 τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 

προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά 

το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και 

από 1.1.2025 και εφεξής κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω 

ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους 

Επιπρόσθετα με την παρούσα διάταξη τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 4529/2018, 

σύμφωνα με την οποία για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονομικής περίθαλψης 

στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη της οικογένειας του απαιτείται ο μισθωτός να έχει πραγματοποιήσει 

τουλάχιστον εβδομήντα πέντε ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το 

τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου 

και ο μη μισθωτός να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης 

του ασφαλιστικού κινδύνου και να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Με την 

προτεινόμενη διάταξη εισάγεται ευνοϊκότερη ρύθμιση διότι από 1η.1.2020 και εφεξής μειώνεται ο 

απαιτούμενος αριθμός ημερών εργασίας από εβδομήντα πέντε σε πενήντα για τους μισθωτούς και από τρεις 

μήνες σε δύο για τους μη μισθωτούς. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή του παρόντος. 

 

Επί του άρθρου 38 

Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 42 του ν. 4387/2016 και επαναφέρονται 

τροποποιούμενες οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 προκειμένου για την κατηγορία των εργατών 

γης, οι οποίοι, λόγω της μη θέσπισης του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου που προβλέπονταν με τις 

ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν ασφαλιστικά ακάλυπτοι, να οριστεί συγκεκριμένος πλέον τρόπος 

αναγνώρισης και υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών καθώς και του ασφαλιστικού τους χρόνου.  

Ως γνωστόν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 α του ισχύοντος άρθρου 42 του ν. 4387/2016 με τίτλο «Ειδικό 

παράβολο ασφάλισης αγρεργατών», προβλέφθηκε ότι, για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε 

εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄205) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς 

ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών (στο εξής παράβολο), στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό της 

εισφοράς υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του 

Ε.Φ.Κ.Α., από τις συνεργαζόμενες με τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά 

Ταχυδρομεία και από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του (τότε) Υπουργού 
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Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με καταβολή του οικείου ποσού της 

ασφαλιστικής εισφοράς. 

Από την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 42 του ν. 4387/2016 προκύπτει ότι το εν λόγω παράβολο που 

αφορούσε στους αγρεργάτες, θεσπιζόμενο ως το μέσο για την καταβολή του ποσού της εισφοράς υπέρ του 

Ε.Φ.Κ.Α. με υπόχρεο για την καταβολή της εν λόγω ασφαλιστικής εισφοράς τον εκάστοτε εργοδότη τους, 

στον οποίο και διατίθεται, μετέβαλε το πλαίσιο ασφάλισης των εργατών γης, οι οποία με τις ισχύουσες 

διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4387/2016 δεν αντιμετωπίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι είναι 

οι ίδιοι υπόχρεοι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, όπως οι λοιπές κατηγορίες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα 

Ασφαλισμένων του ν. 2458/1997 (αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες ή έμποροι που έχουν 

εξαιρεθεί από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ).  

Η μεταβολή όμως του πλαισίου ασφάλισης των αγρεργατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 ν. 

4387/2016 ουδέποτε υλοποιήθηκε διότι η υπουργική απόφαση, η οποία απαιτούνταν για την εφαρμογή της 

παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου όπως προβλέπεται στις διατάξεις του ιδίου άρθρου 42 του ν. 4387/2016, 

δεν εκδόθηκε. Αντιθέτως, εξακολούθησε η έκδοση από τους αρμόδιους φορείς (ΕΛΤΑ και τράπεζες) και η 

εξαργύρωση από τους απασχολούμενους ως εργάτες γης, επιταγών εργοσήμου κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 περίπτωση Γ του ν. 3863/2010. 

Πέραν αυτού, με την κατάργηση βάσει των υφιστάμενων διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 ως 

ισχύει, των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 ασφαλιστικών 

κατηγοριών, διαμορφώθηκε ένα νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους 

ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, το οποίο έθετε ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, το 

πραγματικό φορολογητέο εισόδημα από την άσκηση της αγροτικής ή κάθε άλλης επαγγελματικής 

δραστηριότητας που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. 

Η κατάργηση όμως των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 

ασφαλιστικών κατηγοριών με τις υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, είχε ως 

συνέπεια να μην είναι δυνατή η εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 όπως ισχύει, 

προκειμένου να διαπιστωθεί στις περιπτώσεις των εργατών γης εάν έχουν καταβληθεί οι νόμιμες 

ασφαλιστικές εισφορές τους και να καταστεί δυνατόν να υπολογισθούν οι τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές 

εισφορές και ο χρόνος ασφάλισής τους.  

 

Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος άρθρου 42 του ν. 

4387/2016 ως ισχύει σε συνδυασμό με την κατάργηση, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων του άρθρου 40 

του ιδίου νόμου, των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 ασφαλιστικών 

κατηγοριών, στέρησε στην συγκεκριμένη κατηγορία των ασφαλισμένων εργατών γης, καθ’ όλο το διάστημα 

ισχύος των διατάξεων του ν. 4387/2016, τη δυνατότητα υπολογισμού και αναγνώρισης του ασφαλιστικού 

τους χρόνου, προκαλώντας πολλαπλά ζητήματα στην ασφάλισή τους με κυριότερο και πιο επιτακτικό την 

αδυναμία συνταξιοδότησής τους.  

Προκειμένου να καταδειχθεί η αναγκαιότητα να επιλυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα είναι κρίσιμο να λεχθούν 

επίσης τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 περίπτωση Γ του ν. 3863/2010 ως ισχύει, οι απασχολούμενοι 

ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

27 του ν. 2639/1998 αμείβονται με εργόσημο, και επί των αμοιβών παρακρατείται εισφορά ύψους 10% για 

κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). 

 Από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, προβλέπεται η διαδικασία ετήσιας 

εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών στην ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων. 

 Συγκεκριμένα προβλέπεται διαδικασία για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος προκύπτει 

από το πηλίκο των ετήσιων αμοιβών που έχει λάβει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του έτους μέσω 
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εργοσήμου δια του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ηλικίας άνω των είκοσι πέντε ετών της 31ης 

Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4144/2013). 

 Εάν το ως άνω πηλίκο είναι άνω των 150, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης άνω των 

εκατόν πενήντα ημερών ασφάλισης και ασφαλίζεται στο πρώην ΟΓΑ για το σύνολο του έτους. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε μήνες ασφάλισης, θεωρώντας ότι ένας πλήρης μήνας 

ασφάλισης αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε ημέρες ασφάλισης. 

 

Περαιτέρω, μετά τον ως άνω καθορισμό του χρόνου ασφάλισης, ελέγχεται εάν έχουν καταβληθεί οι 

ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο ασφάλισης. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις με χρόνο 

ασφάλισης άνω των εκατόν πενήντα ημερών (ασφάλιση για πλήρες έτος) θα πρέπει να έχει καταβληθεί η 

ετήσια εισφορά για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ που αντιστοιχεί στη 

δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει κάθε έτος 

(άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4144/2013). Εάν δεν έχει καλυφθεί η ετήσια εισφορά, η σχετική διαφορά 

καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο. Εάν έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, αυτή δεν επιστρέφεται και ο 

ασφαλισμένος υπάγεται σε υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. 

  

Για τις περιπτώσεις με χρόνο ασφάλισης κάτω των εκατόν πενήντα ημερών (ασφάλιση για μήνες), οι 

ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου θα πρέπει να καλύπτουν την εισφορά που 

αντιστοιχεί στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, όπως 

ισχύει κάθε έτος, για τους μήνες αυτούς. Εάν δεν επαρκούν, τότε περιορίζεται αντίστοιχα ο χρόνος 

ασφάλισης ή, προκειμένου να μην μειωθεί ο χρόνος ασφάλισης, ο ασφαλισμένος καταβάλλει τη σχετική 

διαφορά. 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο, το οποίο αφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων και συνιστά 

μεταβατική διάταξη, προβλέπονται πλέον ο τρόπος και οι προϋποθέσεις εκκαθάρισης των ασφαλιστικών 

εισφορών ώστε να αποκατασταθεί ασφαλιστικά, για το χρόνο που, βάσει των ισχυουσών διατάξεων του 

άρθρου 42 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, δεν κατέστη αυτό δυνατόν, η συγκεκριμένη κατηγορία 

ασφαλισμένων εργατών γης, με την επαναφορά, κατόπιν των αναγκαίων τροποποιήσεων, των, μέχρι 

31.12.2016, εφαρμοζόμενων διατάξεων, για τον υπολογισμό και την απεικόνιση, από 1η.1.2017,του χρόνου 

ασφάλισης των εργατών γης καθώς και των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών τους, έως την έναρξη 

ισχύος των νέων ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων. 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 42 του ν. 4387/2016, ως ισχύει, και συγκεκριμένα οι 

διατάξεις του αντικαθίστανται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, όπως αυτές 

τροποποιούνται με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου κατά τρόπο που αντικαθίσταται στο σύνολό 

του το ανωτέρω άρθρο 22 του ν. 3863/2010, ως ισχύει. 

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίστανται οι σχετικές παράγραφοι του 

άρθρου 22 του ν. 3863/2010, ως ισχύει, με τις εξής τροποποιήσεις ανά παράγραφο: 

 

 1) Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του προτεινόμενου άρθρου καθορίζονται τα καλυπτόμενα από τη 

ρύθμιση πρόσωπα (οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του 

πρώην ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 που αμείβονται με εργόσημο), με ορθή 

παραπομπή πλέον στην περίπτωση Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010, όπως αυτό ισχύει 

με το άρθρο 20 του ν. 4144/2013, αντί της περίπτωσης Β που αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο του 

υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 3863/2010 ως ισχύει. 

 

 2) Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του προτεινόμενου άρθρου επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη για 
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παρακράτηση ύψους 10% επί της αμοιβής από το εργόσημο, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη 

και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), και διατηρείται η πρόβλεψη για αναπροσαρμογή του ανωτέρω 

ποσοστού με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του 

Ε.Φ.Κ.Α.. Καταργείται όμως η πρόβλεψη της αντίστοιχης παραγράφου του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 

του ν. 3863/2010 ως ισχύει, που αφορά στη δυνατότητα επιμερισμού του ανωτέρω ποσοστού ανά κλάδο 

ασφάλισης με απόφαση του Δ.Σ. του ασφαλιστικού οργανισμού. 

 

 3) Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του προτεινόμενου άρθρου επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για τον 

καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και παραλείπεται η πρόβλεψη της αντίστοιχης παραγράφου του υπό 

αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, που θέτει ως προϋπόθεση, προκειμένου να λάβουν 

τα υπακτέα στη ρύθμιση πρόσωπα τις παροχές ασθενείας και ΛΑΕ του ΟΓΑ, τη συμπλήρωση τουλάχιστον 

εκατόν πενήντα  ημερών εργασίας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο, καθώς 

το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί με το άρθρο 23 παρ. 1δ του ν. 4529/2018. 

 

 4) Με τη διάταξη της παραγράφου 4 του προτεινόμενου άρθρου επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη της 

αντίστοιχης παραγράφου του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, για τη διαχείριση 

χρόνου ασφάλισης που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 3 και ειδικότερα τη μη αξιοποίησή του στο 

τρέχον έτος και τη μη μεταφορά του σε άλλο έτος. 

 

 5) Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του προτεινόμενου άρθρου επαναλαμβάνεται η ρύθμιση που 

προβλέπει, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 3863/2010 

ως ισχύει, την ασφάλιση για πλήρες έτος όσων έχουν χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με την παράγραφο 3 άνω 

των εκατόν πενήντα  ημερών ασφάλισης και για μήνες όσων έχουν χρόνο ασφάλισης κάτω των εκατόν 

πενήντα  ημερών ασφάλισης. 

 Απαλείφεται όμως το τελευταίο εδάφιο της αντίστοιχης παραγράφου του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 

του ν. 3863/2010 ως ισχύει, που αφορά στην κατάταξη των ασφαλισμένων στη μεγαλύτερη δυνατή, βάσει 

των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλιστική κατηγορία, καθώς το θέμα των ασφαλιστικών 

εισφορών ρυθμίζεται στην παράγραφο 6 της προτεινόμενης ρύθμισης. 

 Συνεπώς, στις περιπτώσεις παράλληλης άσκησης αγροτικής ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας 

(μισθωτής ή μη μισθωτής) και εργοσήμου, εάν το οφειλόμενο ποσό εισφοράς, όπως αυτό προκύπτει βάσει 

του εισοδήματος από την παράλληλα ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα και το εργόσημο, 

υπερβαίνει την προβλεπόμενη κατά περίπτωση ελάχιστη εισφορά, είναι μικρότερο αυτού που έχει ήδη 

καταβληθεί από τον ασφαλισμένο, τότε η διαφορά θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και 

επιστρέφεται στον ασφαλισμένο. 

 

 6) Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται στο σύνολό της η 

παράγραφος 6Α του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 3863/2010 ως ισχύει και ρυθμίζονται τα θέματα 

εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για τις περιπτώσεις: 

 i) εργατών γης που αμείβονται μόνο με εργόσημο,  

 ii) εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν άλλη αγροτική δραστηριότητα υπακτέα 

στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ,  

iii) εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, 

μισθωτή ή μη μισθωτή, υπακτέα στην ασφάλιση άλλου, πλην ΟΓΑ, φορέα ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, 

ΕΤΑΑ). 

Σημειώνουμε ότι στην αντίστοιχη παράγραφος 6 του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 3863/2010 

προβλεπόταν επίσης η μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 1140/1981, στις περιπτώσεις των 

εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο. Με το άρθρο 34 του ν. 1140/1981 προβλέπεται η εξαίρεση από 
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την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ των ασφαλισμένων στο Δημόσιο και σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης. Η 

εν λόγω διάταξη όμως έχει ήδη καταργηθεί από 1η.1.2017, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4578/2018 (Α’ 200). 

  

 7) Τέλος, με τη διάταξη της παραγράφου 7 του προτεινόμενου άρθρου επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη της 

αντίστοιχης παραγράφου του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, για έκδοση 

υπουργικής Απόφασης που να ρυθμίζει την έναρξη πληρωμής των ανωτέρω προσώπων με εργόσημο, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ύστερα από γνώμη του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α.. 

  

Επίσης προβλέπεται ρητά ότι εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι ήδη εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις 

14913/343/Φ10034/27.6.2011 (Β΄ 1586) με θέμα «Προδιαγραφές Εργοσήμου», και 

Φ.10034/4148/133/5.3.2013 (Β΄ 540) με θέμα «Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης 

και έναρξη εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ». 

 8) Τέλος, με την παράγραφο 8 διευκρινίζεται ρητά ότι οι διατάξεις της παραγράφου 6 αφορούν τα έτη 2017, 

2018, 2019 για τα οποία ίσχυε ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών επί του ετησίου εισοδήματος σύμφωνα 

με το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 πριν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

  

Επί του άρθρου 39 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 44 του ν. 4387/2016 και προστίθεται ρύθμιση με την 

οποία θεσπίζεται εξαίρεση από τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης για τους δικαιούχους σύνταξης που 

συγχρόνως λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας.  

Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται ρητά ότι δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των 

ανωτέρω επιδομάτων.  

 

Επί του άρθρου 40 

Με το άρθρο 40 του παρόντος νόμου τροποποιείται το άρθρο 48 του ν. 4387/2016. 

Συγκεκριμένα με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παράγραφος 2  του άρθρου 48 του ν. 4387/2016 

ως ισχύει, με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4α του άρθρου 40 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση του εδαφίου α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του π.δ. 422/1981, 

όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016, δόθηκε το δικαίωμα 

σε μέτοχο που έχει συνταξιοδοτηθεί και άρα έχει δικαιωθεί κύριας σύνταξης, να του επιστραφούν εφάπαξ 

οι ατομικές του κρατήσεις, προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο Ταμείο και άρα πριν να 

συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε αυτό, εφόσον όμως 

στο πρόσωπό του συντρέχουν επιπλέον και οι εξής προϋποθέσεις: α) έχει ελάχιστο όριο συμμετοχής στο 

Ταμείο τουλάχιστον τριών ετών, β) δεν έχει αναγνωρίσει ή εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι 

συμπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συμμετοχής και γ) δεν έχει επιτύχει την απονομή συντάξεως ή 

μερίσματος με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 4201/1961 (Α’ 114) και του ν. 3232/2004 (Α’ 48), όπως 

ισχύουν, με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό. Περαιτέρω δε προβλέπονταν 

ότι, μετά την είσπραξη των κρατήσεων από τον μέτοχο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγνώρισης και 

εξαγοράς χρόνου συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. και οι διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 και του ν. 3232/2004 με το 

Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό. 

Από τα οριζόμενα στη συγκεκριμένη διάταξη προκύπτει ότι το πεδίο εφαρμογής της καταλαμβάνει και 

αφορά και σε πρόσωπα μετόχους, οι οποίοι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την καταβολή μερίσματος από 

το Ταμείο διότι είχαν δικαίωμα να αναγνωρίσουν ή να εξαγοράσουν το απαιτούμενο χρονικό διάστημα μέχρι 

συμπλήρωσης του ελαχίστου ορίου συμμετοχής τους στο Ταμείο ακόμα και κατόπιν εφαρμογής των 

διατάξεων του ν.δ. 4202/1961 και του ν. 3232/2004 (που αφορούν στην διαδοχική ασφάλιση) όπως ισχύουν. 
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Επειδή το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των 

μετόχων του και από τα περιουσιακά του στοιχεία, λόγω δε του ότι ο χαρακτήρας του, όπως και όλων των 

μετοχικών ταμείων, είναι ανακεφαλαιοποιητικός και όχι αναδιανεμητικός, τα χορηγούμενα μερίσματα 

οφείλουν να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις καταθέσεις του μετόχου, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση 

ελλειμάτων.  

Οι υπαγόμενοι εκ του νόμου λόγω της ιδιότητάς τους στο Μ.Τ.Π.Υ. καθίστανται άνευ ετέρου μέτοχοι σε αυτό 

και η κατάθεση της εισφοράς τους είναι υποχρεωτική, λαμβάνει δε χώρα με αντίστοιχη παρακράτηση από 

το μισθό τους υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από διάταξη νόμου ή κανονιστικής 

πράξης. Εξάλλου, η υποχρεωτικότητα της εισφοράς εκ μέρους εκάστου μετόχου, η αναγκαιότητα 

διατήρησης της αντιστοιχίας μερισμάτων και καταθέσεων σε συνδυασμό με τη διατήρηση της εύρυθμης 

λειτουργίας του Ταμείου επιβάλλει, σε όσες περιπτώσεις τίθεται ζήτημα επιστροφής των καταθέσεων του 

εκάστοτε μετόχου, τη θέσπιση προϋποθέσεων που θα πρέπει να συντρέχουν για να είναι δυνατή η 

επιστροφή αυτή, προκειμένου να μην τεθούν υπό διακινδύνευση, η εύρυθμη οικονομική λειτουργία του 

Ταμείου και κατ’ επέκταση, τα συμφέροντα της ευρύτερης πλειοψηφίας των μετόχων του στο παρόν και το 

μέλλον. 

Προς την κατεύθυνση της καλύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των προαναφερόμενων 

σκοπών, με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται ένα πιο αυστηρό πλαίσιο καθόσον αφορά στις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν για να είναι δυνατή η επιστροφή των ατομικών 

κρατήσεων μετόχου. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν παρέχεται δυνατότητα εξαγοράς όταν 

μέτοχος έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ή να εξαγοράσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα μέχρι 

συμπλήρωσης του ελαχίστου ορίου συμμετοχής του στο Ταμείο, ακόμα και κατόπιν εφαρμογής των 

διατάξεων του ν.δ. 4202/1961 και του ν. 3232/2004 (που αφορούν στην διαδοχική ασφάλιση) όπως ισχύουν, 

προκειμένου ο μέτοχος να δικαιωθεί μέρισμα.  

Επίσης αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως έχει αντικατασταθεί και 

ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη ο/η χήρος/χήρα δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο 

έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του μετόχου. Εφόσον έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας 

του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών ετών, μετά την πάροδο των οποίων 

η καταβολή μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας 

του/της. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το πεντηκοστό δεύτερο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω 

χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών ετών. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον 

και για όσο χρόνο ο/η χήρος/χήρα, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στις 

παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ή είναι ανίκανος για 

την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η καταβολή του μερίσματος παύει αν 

ο/η χήρος/χήρα τελέσει νέο γάμο. 

Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται για τον/την χήρο/α, το απαιτούμενο κατά τον χρόνο θανάτου 

μερισματούχου, ηλικιακό όριο των 52 ετών που είχε τεθεί, προκειμένου να επαναχορηγηθεί το μέρισμα από 

το Μ.Τ.Π.Υ., λόγω θανάτου, στον/στην χήρο/α, όταν αυτοί θα έφθαναν στο εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας 

τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρως ανταποδοτικό χαρακτήρα του Μ.Τ.Π.Υ., την ανάγκη προστασίας του 

ασφαλιστικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με την ανάγκη επανάκτησης της εμπιστοσύνης των μετόχων- 

ασφαλισμένων στο Ταμείο και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, κρίθηκε αναγκαίο να προβλεφθεί η 

επαναχορήγηση του μερίσματος σε όλους τους χήρους και όλες τις χήρες, με την συμπλήρωση του 

εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας τους κατά την ημερομηνία θανάτου 

του μερισματούχου. 

Τέλος, αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 14 του ν. 4387/2016 που είχε προστεθεί με το με το άρθρο 

42 του ν. 4578/2018 (Α’ 200). Η ισχύουσα διάταξη ορίζει ότι ο εκάστοτε μερισματούχος του Μ.Τ.Π.Υ., ο οποίος 
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διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση, δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής στην 

ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., ενώ το δικαιούμενο μέρισμα δεν διακόπτεται, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται.  

Ωστόσο, ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας διάταξης κρίθηκε αναγκαίος προκειμένου να 

μη τεθούν υπό διακινδύνευση τα συμφέροντα του Ταμείου. Για τους λόγους αυτούς, με την προτεινόμενη 

διάταξη προβλέπεται ότι, μόνο όσοι μερισματούχοι του ταμείου έχουν διορισθεί μέχρι τις 12.5.2016 ή 

διορίζονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής σε οποιαδήποτε οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, 

δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και συνεχίζεται η καταβολή του μερίσματός τους. 

Εκ του περιεχομένου της προκύπτει ο σκοπός θέσπισης της διάταξης αυτής, ο οποίος είναι να περιοριστεί η 

εφαρμογή της σε μικρό αριθμό μερισματούχων, δηλαδή μόνο στους μερισματούχους του ταμείου που 

κατέχουν οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου και όχι σε όλους τους μερισματούχους του Ταμείου που 

διορίζονται σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση, όπως αυτό οριζόταν με τις διατάξεις 

του άρθρου 42 του ν. 4578/2018. 

 

Επί του άρθρου 41 

Με το προτεινόμενο άρθρο 41 τροποποιείται το άρθρο 37 του ν. 4052/2012, όπως αυτό ισχύει μετά την 

αντικατάστασή του από το άρθρο 76 του ν. 4387/2016 και συγκεκριμένα αντικαθίσταται η παράγραφος 3 

αυτού και προστίθεται παράγραφος 5 με υποπαραγράφους α και β. 

Συγκεκριμένα με το προτεινόμενο άρθρο η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012, 

όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού με το άρθρο 76 του ν. 4387/2016, αντικαθίσταται με 

νέα που περιέχει ρυθμίσεις με τις οποίες, δίδεται για πρώτη φορά η δυνατότητα από 1η.1.2021, στους 

υγειονομικούς αυτοτελώς απασχολούμενους, στα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην 

ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., καθώς και σε όσα πρόσωπα βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης δεν έχουν 

υποχρέωση υπαγωγής για επικουρική ασφάλιση, να υπαχθούν προαιρετικά στον κλάδο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Με το δεδομένο ότι για τα εν λόγω πρόσωπα δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη για επικουρική ασφάλιση, 

κρίθηκε αναγκαία η εν λόγω ρύθμιση για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους λοιπούς ασφαλισμένους του 

κλάδου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ώστε να μπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση του εν λόγω κλάδου, εφόσον το 

επιθυμούν μετά από αίτησή τους. Άλλωστε, κατά τον υπολογισμό της επικουρικής τους σύνταξης, σύμφωνα 

με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης λαμβάνεται υπόψη το ύψος των συσσωρευμένων ασφαλιστικών 

εισφορών στην ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου, καθώς και το προσδόκιμο ζωής κατά τη 

συνταξιοδότηση. Περαιτέρω ορίζεται ρητώς ότι μετά την προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση ισχύουν και 

εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.  

Επίσης, με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος 5 με υποπαραγράφους α΄ και β΄ στις 

οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την προαιρετική ασφάλιση. 

Συγκεκριμένα με την υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 5 προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής 

υπαγωγής στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από 1η.1.2021, όλων των προσώπων που δεν ασφαλίζονται για 

εφάπαξ παροχή. Ειδικότερα, σε όλους τους μισθωτούς, τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους 

επαγγελματίες που δεν ασφαλίζονται σε κάποιον άλλο φορέα (όπως Ν. Π .Ι. Δ., επαγγελματικό ταμείο) για 

τη χορήγηση εφάπαξ παροχής, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Ανάλογη δυνατότητα παρέχεται και στα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην 

ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.  

Η ρύθμιση αφορά στα πρόσωπα που από 1η.1.2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή 

αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και 

καταλαμβάνει όσους δεν ανήκουν στα ασφαλιστέα πρόσωπα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., και για τα οποία δεν 

προβλέπεται η ασφάλισή τους για εφάπαξ παροχή από τις καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που 

εντάχθηκαν στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών με το άρθρο 75 του ν. 4387/2016.  

Καθώς ο τρόπος υπολογισμού γίνεται με βάση την αρχή της ισοδυναμίας και την αρχή της 

ανταποδοτικότητας, το ποσό της εφάπαξ παροχής των εν λόγω προσώπων ισούται με τη συσσωρευμένη 
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αξία των εισφορών τους που έχουν συγκεντρωθεί στην ατομική τους μερίδα κατά την ημερομηνία 

αποχώρησης. Περαιτέρω, και καθόσον αφορά την εφάπαξ παροχή, ορίζεται ρητώς ότι μετά την προαιρετική 

υπαγωγή στην συγκεκριμένη ασφάλιση ισχύουν και εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες της υποχρεωτικής 

ασφάλισης. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 5β προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής όλου 

του μόνιμου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικών, συνοριοφυλάκων, ειδικών φρουρών και 

του πολιτικού προσωπικού ασφαλισμένου στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων), καθώς 

και όλου του μόνιμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ 

Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένοι για εφάπαξ παροχή στο Ταμείο 

Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ). 

Το προσωπικό αυτό έχει ήδη υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΑΠΑΣΑ.  

Περαιτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα υπάρχει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των μελών 

του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και ειδικοί φρουροί) και του 

Πυροσβεστικού Σώματος, ως προς την υπαγωγή τους στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή. 

Ειδικότερα, μετά την κατάργηση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων (ν. 1481/1984), οι 

αστυνομικοί, κατά την εισαγωγή τους στην Ελληνική Αστυνομία, ασφαλίζονταν στα ταμεία της πρώην 

Χωροφυλακής ή της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, μέσω του μαθηματικού τύπου του άρθρου 1 του π.δ. 

485/1987 (Α’ 223) και κατ’ επέκταση υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο πρώην ΤΠΔΥ: 

- οι προσληφθέντες μετά το 1993 ασφαλισμένοι του πρώην ΤΑΑΣ, νυν Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) 

του ΤΕΑΠΑΣΑ, ασφαλίζονται προαιρετικά στο πρώην ΤΠΔΥ, 

- οι ασφαλισμένοι στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) του ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην 

ΕΤΥΑΠ), ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο πρώην ΤΠΔΥ (αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό), 

- στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, υπάγεται υποχρεωτικά 

το μόνιμο (ένστολο και πολιτικό) προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος (ν.δ. 2492/1953). 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται ενιαία ρύθμιση και καταργούνται όλες οι προγενέστερες 

επιμέρους διατάξεις που ίσχυαν, καθόσον αντιμετώπιζαν όμοιες περιπτώσεις εργαζομένων με διαφορετικό 

τρόπο και εντελώς τυχαία κάποιοι από το προσωπικό αυτό είχαν τη δυνατότητα να ασφαλισθούν σε δεύτερο 

Κλάδο Πρόνοιας και ως εκ τούτου να δικαιωθούν και δεύτερη εφάπαξ παροχή κατά την αποχώρησή τους 

από την εργασία, ενώ άλλοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.  

Επισημαίνεται ότι ο σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η απλούστευση και ενοποίηση των 

προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου Πρόνοιας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για όλο το μόνιμο 

προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ενιαία αυτή ρύθμιση προσφέρει 

απλοποίηση της διαδικασίας ασφάλισης, ίση και δίκαιη μεταχείριση μεταξύ παλαιών και νέων 

ασφαλισμένων, καθώς και ίση και δίκαιη μεταχείριση μεταξύ όλων των εργαζομένων της Ελληνικής 

Αστυνομίας (αστυνομικών, συνοριοφυλάκων και ειδικών φρουρών) και του Πυροσβεστικού Σώματος και 

επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής του ίδιου του ασφαλισμένου για διπλή ασφάλιση 

για εφάπαξ παροχή με καταβολή αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και θεμελίωση δικαιώματος 

δεύτερης παροχής κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία. 

 

Επί του άρθρου 42 

Με το άρθρο 42 του παρόντος σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 79 του ν. 4387/2016. 

Με την προτεινόμενη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 1 αντικαθίσταται το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 79 του ν. 4387/2016, και ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε 

περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη με αναγνώριση, κατόπιν εξαγοράς, χρόνου 

ασφάλισης. 

Στις διατάξεις για τους αναγνωριστέους στον Κλάδο χρόνους, ήτοι στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του 
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άρθρου 40 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4387/2016, προστίθενται 

οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 34 του ν. 4387/2016, για λόγους κωδικοποίησης. 

Προσέτι, προβλέπεται ότι εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών 

χιλιάδων ευρώ, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο του δικαιούμενου ποσού της επικουρικής 

σύνταξης. 

Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ, το 

υπερβάλλον ποσό εξοφλείται εφάπαξ πριν την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης και το ποσό έως τις 

τρεις χιλιάδες ευρώ συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο του δικαιούμενου ποσού της 

επικουρικής σύνταξης. 

Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 

αφορά σε όλους τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 

προϋπηρεσίας), οι οποίοι μπορούν να συνυπολογιστούν στην επικουρική σύνταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., βάσει 

των διατάξεων των άρθρων 40 και 47 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), 

της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 15 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία, διότι η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4 του 

άρθρου 40 του ν. 3996/2011, η οποία εφαρμόζεται στην κύρια σύνταξη και προβλέπει εξόφληση του ποσού 

της εξαγοράς του πλασματικού χρόνου με παρακράτηση ποσού που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του 

συνολικού ποσού της σύνταξης, καθίσταται αλυσιτελής εν προκειμένω, δοθέντος ότι αφενός το ποσό της 

επικουρικής σύνταξης είναι μικρότερο του ποσού της κύριας και αφετέρου το χρονικό διάστημα εξόφλησης 

του οφειλόμενου ποσού της εξαγοράς επιμηκύνεται και ως εκ τούτου ελλοχεύει ο κίνδυνος της μη 

εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού. 

Επιπροσθέτως, όσον αφορά στην αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 

20 του ν. 3232/2004, η οποία ρυθμίζει ειδικά την επικουρική σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων, απαγορεύεται 

η συνταξιοδότηση πριν την εφάπαξ εξόφληση του ποσού εξαγοράς της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας και 

ως εκ τούτου πολλοί συνταξιούχοι χάνουν την επικουρική σύνταξη, λόγω αδυναμίας εξόφλησης του ποσού 

εξαγοράς. 

Το γεγονός ότι ο κίνδυνος που ελλοχεύει η εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 

δεν αντιμετωπίζεται ούτε με τη διάταξη του άρθρου 7Α του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και 

Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., η οποία επιτρέπει συμψηφισμό οποιασδήποτε οφειλής προς το 

Ταμείο με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών, καθώς ο Κανονισμός, ως Υπουργική Απόφαση, δεν 

μπορεί να καταργήσει το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004, καθιστά έτι 

περαιτέρω απαραίτητη τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου. 

2. Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται περίπτωση γ΄ στην παράγραφο 2 και ρυθμίζεται το ζήτημα της 

συνέχισης της ασφάλισης στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προσώπων που ενώ δεν είχαν 

υποχρέωση ασφάλισης έχουν καταβάλει εισφορές για εύλογο χρόνο και επιθυμούν να συνεχίσουν την 

ασφάλισή τους. 

Η υπαγωγή στην ασφάλιση των πρώην Ταμείων, Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκη και έχουν πολλάκις προκληθεί προβλήματα στις αρμόδιες για την παρακράτηση εισφορών 

υπηρεσίες. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι υφίστανται πολλές περιπτώσεις που οι ενταχθέντες στο 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φορείς Πρόνοιας, αλλά και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ταμείου, εισέπρατταν ασφαλιστικές 

εισφορές, χωρίς ωστόσο να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης. 

Δοθέντος ότι δημιουργήθηκε η εύλογη πεποίθηση σε ασφαλισμένους και εργοδότες, ότι η ασφάλιση είναι 

νόμιμη, καθίσταται αναγκαία η ρύθμιση της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα αφενός στους ασφαλισμένους, οι οποίοι επιθυμούν 

τη συνέχιση της ασφάλισής τους να επιλέξουν τη συνέχισή της, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο 

60



 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την διαπίστωση της μη υποχρέωσης υπαγωγής 

τους ή από τη διακοπή της ασφάλισής τους ή τη δημοσίευση του παρόντος και αφετέρου σε όλους όσοι δεν 

επιθυμούν την συνέχιση της ασφάλισής τους, να λάβουν τις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν καταβάλει, 

ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, όπως ισχύουν, 

εφόσον υποβάλλουν αίτηση διαγραφής και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από το 

Ταμείο. 

  

Επί του άρθρου 43 

Με το άρθρο 43 του παρόντος σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 80 του ν. 4387/2016 και προστίθεται 

δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4445/2016, δόθηκε η δυνατότητα να συσταθούν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Διοικητικές Επιτροπές με αρμοδιότητα, εκτός των άλλων, της εξέτασης ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών 

προσφυγών. 

Κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η αριθμ. Δ9/31036/9508/6-12-2017 (Β’ 4416) Υπουργική 

απόφαση και συστήθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. δύο Διοικητικές Επιτροπές, μία για θέματα επικουρικής 

ασφάλισης και μία για θέματα εφάπαξ παροχών. 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., να ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, κατά αποφάσεων των Διοικητικών 

Επιτροπών, για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων 

ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες.  

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται τα έσοδα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στις περιπτώσεις διαφωνίας ανάμεσα στις 

Διοικητικές Επιτροπές και τις υπηρεσίες του Ταμείου και τίθενται οι υποθέσεις στην αμερόληπτη 

δικαιοδοτική κρίση. 

 

  

 

Επί του άρθρου 44 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταται το άρθρο 96 του ν. 4387/2016, με σκοπό τη συμμόρφωση 

στις υπ’ αρ. 1889/2019 και 1890/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες 

ακύρωσαν τις υπουργικές αποφάσεις οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄ 1604) «Καθορισμός των τεχνικών 

παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης» και 

οικ.25900/470/7.6.2016 (Β΄ 1605, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1623) «Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων 

συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης». Οι εν λόγω αποφάσεις έκριναν 

αντισυνταγματικές τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, λόγω της 

ελλείψεως αναλογιστικής μελέτης, εκπονηθείσας πριν από τη ψήφιση του ν. 4387/2016, που να 

τεκμηριώνει αφενός μεν τη βιωσιμότητα του Κλάδου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αφετέρου την επάρκεια των 

παροχών του και να προκύπτει ότι τα συμπεράσματα της μελέτης ελήφθησαν υπόψη κατά την ψήφιση των 

ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 για τον νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων για τους 

μελλοντικούς συνταξιούχους και τον επανυπολογισμό – αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων. Οι 

συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων και της ακύρωσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων επέρχονται από τη δημοσίευση των σχετικών 

αποφάσεων του ΣτΕ, ήτοι από τις 4.10.2019. 

Με την υπ’ αρ. 1890/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ολομ.) έγινε ακόμη δεκτό ότι 

«αιτιολογείται επαρκώς η επιλογή …. ως βάσης επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων που 

καταβάλλονταν στους ήδη συνταξιούχους κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, του ύψους στο οποίο οι 

συντάξεις αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, δηλαδή με τις επελθούσες και κριθείσες ως 
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αντισυνταγματικές, με τις 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου περικοπές των ν. 

4051/2012 και 4093/2012». Ωστόσο κρίθηκε ότι αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας 

το προβλεπόμενο στα άρθρα 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και 6 της ακυρωθείσας ΥΑ οικ.25909/470/7.6.2016 

(Β΄ 1605, διόρθωση σφάλματος Β΄1623) όριο του ποσού των χιλίων τριακοσίων ευρώ, του οποίου δεν 

επιτρέπεται να υπολείπεται, μετά την αναπροσαρμογή της επικουρικής συντάξεως, το άθροισμα της 

καταβαλλόμενης σε αυτούς κύριας και επικουρικής συντάξεως.  

Κατόπιν αυτού, εκπονήθηκε αναλογιστική μελέτη από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή πριν την κατάρτιση του 

προτεινόμενου νομοσχεδίου, βάσει της οποίας επαναθεσπίζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 96 του ν. 4387/2016 για τον νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων από 1.1.2015 και 

απαλείφονται οι ρυθμίσεις επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλόμενων ή 

καταβλητέων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 επικουρικών συντάξεων, που έχουν εκδοθεί στη 

βάση του προγενέστερου του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 νομικού πλαισίου. 

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη παράγραφος 1 κωδικοποιείται το άρθρο 42 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει 

μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 12 παρ. 2 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α΄ 256), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΑ.2. περ. 3Β του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), 

το άρθρο 96 παρ. 1 του ν. 4387/2016, το άρθρο δεύτερο παρ. 11 του ν. 4393/2016 (Α΄ 106) και το άρθρο 16 

του ν. 4488/2016 (Α΄ 85), για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης για όσους καταθέτουν 

αίτηση και συγχρόνως συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 και μετά. 

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή στον Κλάδο των ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 

που αφορούν την κύρια σύνταξη και αναφέρονται στην αναγνώριση των πλασματικών χρόνων, την 

παράλληλη ασφάλιση, την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, την προσαύξηση της σύνταξης για όσους 

κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές και την τυπική ασφάλιση. 

Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 αιτήσεις 

συνταξιοδότησης κρίνονται με βάση το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής τους. 

Με την προτεινόμενη παράγραφος 4 προβλέπεται ότι οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 

Σεπτεμβρίου 2019 που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες έχουν 

εκδοθεί στη βάση του προγενέστερου του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 νομικού πλαισίου, συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις στις 31.12.2014, το δε καταβαλλόμενο προ φόρου ποσόν δεν μπορεί να υπολείπεται 

του προ φόρου καταβαλλόμενου ποσού στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η ρύθμιση αυτή έχει αναλογική 

εφαρμογή και στις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014 που διέπονται από το 

προγενέστερο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 νομικό πλαίσιο.  

Με την παράγραφο 5 αποσαφηνίζεται ότι, από τις 13.5.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016, η 

επικουρική σύνταξη υπολογίζεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 96 του ν. 4387/2016 

και το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 και καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια 

επικουρικών συντάξεων ή χορήγηση άλλων παροχών (π.χ. έξοδα κηδείας) ή επιδομάτων (π.χ. οικογενειακών 

βαρών ή απολύτου αναπηρίας). Σχετικές οδηγίες έχουν ήδη δοθεί με την υπ’ αρ. 

Φ21250/οικ.7262/Δ15.110/16.6.2017 (ΑΔΑ:ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6) εγκύκλιο.  

Με την παράγραφο 6 παρέχεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση υπουργικής απόφασης για τον 

καθορισμό της ημέρας καταβολής της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης και κάθε αναγκαίου θέματος για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ενώ ταυτόχρονα απαλείφεται η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση 

υπουργικής απόφασης επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων. 

 

Επί του άρθρου 45 

Με το προτεινόμενο άρθρο 45 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 97 ν. 4387/2016 ως ισχύει, 

προστίθενται νέες και επί της ουσίας αντικαθίσταται το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 ως ισχύει. 

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016 αποσυνδέεται η εισφορά για την 
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επικουρική ασφάλιση από τον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού και θεσπίζεται ένα σύστημα εισφορών, 

απλό και ευέλικτο, που βασίζεται στη δυνατότητα του εκάστοτε ασφαλισμένου να επιλέξει ελεύθερα την 

ασφαλιστική κατηγορία που θα υπαχθεί και επιπλέον, απλοποιείται σε σημαντικό βαθμό ο τρόπος 

καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του κλάδου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..  

Συγκεκριμένα: 

Αρχικά τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 97 ν. 4387/2016 ως ισχύει, η τροποποίηση δε αυτή 

αφορά την υποπαράγραφο της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού η οποία γίνεται παράγραφος 2 στο 

προτεινόμενο άρθρο χωρίς όμως αλλαγή στο περιεχόμενό της. 

Στη συνέχεια η παράγραφος 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 3 

του προτεινόμενου άρθρου και τροποποιείται ως προς το περιεχόμενό της. Ειδικότερα με την προτεινόμενη 

διάταξη θεσπίζεται νέο πλαίσιο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολουμένους, τους 

ελεύθερους επαγγελματίες και τους έμμισθους δικηγόρους. Συγκεκριμένα τα εν λόγω πρόσωπα από την 

1η.1.2020 και εφεξής κατατάσσονται σε τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες καταβάλλοντας τα αντίστοιχα 

σταθερά ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς. Με τη ρύθμιση αυτή δημιουργείται ένα σύστημα απλό, 

κατανοητό και φιλικό προς τους ασφαλισμένους, το οποίο αποσυνδέεται από το ύψος των αποδοχών ενώ 

παράλληλα διατηρείται η εισφορά που αντιστοιχεί στην πρώτη κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία για 

επικουρική στο ίδιο ποσό που ίσχυε προηγουμένως. 

Τα ποσά των ανωτέρω ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος από 1η.1.2023 έως 31.12.2024 

κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους 

και από 1.1.2025 και εφεξής κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών. 

 

Στη συνέχεια η παράγραφος 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, τροποποιείται ως προς το 

περιεχόμενό της και αναριθμείται σε παράγραφο 4 του προτεινόμενου άρθρου. Ειδικότερα, με την 

προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας σε μία από τις 

προβλεπόμενες κατηγορίες και σε περίπτωση μη επιλογής η υπαγωγή στην κατώτερη, καθώς και η 

δυνατότητα υπαγωγής σε ανώτερη ή κατώτερη κατηγορία κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου, η οποία 

μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά οποτεδήποτε, όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα 

γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης. Επίσης προβλέπεται ότι κατά την 

πρώτη εφαρμογή οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θέλουν 

να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Περαιτέρω ορίζεται ότι ειδικά για 

τους έμμισθους δικηγόρους, τα ποσά της μηνιαίας εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στον εντολέα τους και 

κατά 50% για τους ίδιους. 

  

Ακολούθως με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 97 ν. 4387/2016 ως ισχύει, με 

την οποία προβλέπεται η από 1η.1.2023, κατ’ έτος, προσαύξηση των ποσών των θεσπιζόμενων 

ασφαλιστικών κατηγοριών, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με 

βάση συντελεστή που θα προκύπτει κατά τον ρητώς οριζόμενο στη συγκεκριμένη διάταξη τρόπο. 

 

 Στη συνέχεια με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016 ως 

ισχύει, με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα των εισφορών για τους προαιρετικά ασφαλισμένους. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τα πρόσωπα του άρθρου 76 παρ. 3 του ν. 4387/2016 

ως ισχύει, που ασφαλίζονται από 1η.1.2021 προαιρετικά καταβάλουν τις εισφορές της παραγράφου 1 σε 

περίπτωση μισθωτής απασχόλησης ή της προτεινόμενης παράγραφο 3, εφόσον είναι υγειονομικοί 

αυτοαπασχολούμενοι ή ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. 

 

Τέλος με το προτεινόμενο άρθρο η παράγραφος 4 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016, ως ισχύει, με την οποία 

ορίζεται ότι εισφορές που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται, παραμένει ως περιεχόμενο ως έχει αλλά 
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αναριθμείται σε παράγραφο 7.  

 

 

Επί του άρθρου 46 

Η προτεινόμενη διάταξη παρίσταται αναγκαία, προκειμένου να ρυθμιστεί με ενιαίο τρόπο για όλους τους 

ασφαλισμένους και υποψήφιους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών προς τον φορέα με παρακράτηση ποσού από 

τη σύνταξη και την εφάπαξ παροχή που δικαιούνται από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Δοθέντος ότι ο συμψηφισμός ή μη 

διέπεται από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι οποίες 

εξακολουθούν, κατά το άρθρο 47 του ν. 4052/2012, να ισχύουν έως την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης 

και Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. δεν υφίσταται ενιαίο πλαίσιο. Ως εκ τούτου υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ 

των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εξαιτίας του ότι προέρχονται από διαφορετικούς 

εντασσόμενους φορείς. 

Το πρόβλημα που εγείρεται δεν επιλύεται με τη διάταξη του άρθρου 7Α του Κανονισμού Οικονομικής 

Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., η οποία επιτρέπει συμψηφισμό οποιασδήποτε 

οφειλής προς το Ταμείο με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών, διότι ο Κανονισμός Οικονομικής αυτός 

δεν συνιστά τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 ν. 4052/2012, όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 84 του ν. 4387/2016, Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Επιπροσθέτως, ο Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ως 

υπουργική απόφαση, δεν δύναται να καταργήσει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του ν. 

4387/2016, η οποία ρητά προβλέπει ότι οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων στο 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι συμψηφίζονται μόνο οφειλές προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με ποσό από 

τη σύνταξη και το εφάπαξ που δικαιούνται οι οφειλέτες. Διευκρινίζεται ότι σχετικά με τις οφειλές προς 

τρίτους (όπως το Δημόσιο) εξακολουθούν να ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις. Προσέτι με την προτεινόμενη 

διάταξη προβλέπεται ότι, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οφειλές του 

αποβιώσαντος προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αποσβένονται με συμψηφισμό αυτών με ποσό από τη σύνταξη και το 

εφάπαξ που δικαιούνται από τον φορέα τα μέλη της οικογένειάς του ή οι κληρονόμοι του. 

 

Η προσθήκη των κληρονόμων καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να συμπεριληφθούν περιπτώσεις, όπως η 

περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, στις οποίες δικαιούχοι των παροχών 

δύνανται να είναι κληρονόμοι, οι οποίοι δεν είναι μέλη της οικογένειας. Εξάλλου, ο προβλεπόμενος 

συμψηφισμός των οφειλών προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με ποσό τόσο από τη σύνταξη, όσο και από την εφάπαξ 

παροχή δεν αντίκειται στην αυτοτέλεια των κλάδων και εφάπαξ παροχών, διότι γίνεται λογιστικά. 

 

Επί του άρθρου 47 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 47 ορίζεται ότι από 1η.1.2020 στον ετήσιο κοινωνικό 

προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη 

που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των υπ’ αρ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας 

του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά δεύτερον η δαπάνη πολιτικών πρόνοιας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης και υγείας. Η δαπάνη των πολιτικών αυτών χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και εγγράφεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για το 

έτος 2020 η δαπάνη της παραγράφου 1 καλύπτεται από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του κοινωνικού 

προϋπολογισμού. 

Τα ποσά που διατίθενται για τις ανωτέρω πολιτικές καθορίζονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών 
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Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις αναλογιστικές 

προβολές και τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βιωσιμότητα 

του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και ο ανταποδοτικός και αναδιανεμητικός του χαρακτήρας.  

Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας της άρσης των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και της αύξησης των 

ποσοστών αναπλήρωσης, προκαλείται αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Κατά συνέπεια προκαλείται 

δαπάνη από την εισαγωγή των αναμορφώσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα, η οποία θα πρέπει να είναι 

συμβατή με τα εγκεκριμένα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας δηλαδή δεν πρέπει να δυσχεράνει την 

επίτευξη των ετήσιων δημοσιονομικών στόχων της Χώρας.  

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσφατη θεσμοθέτηση του άρθρου 120 του ν. 4611/2019, το ετήσιο 

κόστος της οποίας εκτιμάται στο 0,5% του ΑΕΠ και έχει ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, 

το κόστος των νέων πολιτικών θα καλυφθεί από την προβλεπόμενη αυτή δαπάνη. Ειδικότερα από την 

ανωτέρω ετήσια δαπάνη που έχει ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, ένα μέρος της θα 

καλύπτει τις νέες πολιτικές που προτείνονται, όπως την άρση των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και 

την αυξημένη δαπάνη κύριων συντάξεων λόγω των αυξημένων νέων ποσοστών αναπλήρωσης ενώ μέρος 

της δαπάνης θα καλύψει πολιτικές κοινωνικού κράτους (πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, υγείας).  

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι από το 2020 και εφεξής επιπλέον 0,5% του ΑΕΠ διατίθεται ετησίως 

υπέρ του κοινωνικού κράτους, διανέμεται κατά προτεραιότητα με βάση τους θεσμοθετημένους 

ασφαλιστικούς κανόνες του συστήματος, διασφαλίζοντας ίση και δίκαιη μεταχείριση μεταξύ των 

συνταξιούχων, αποκαθιστώντας τη συμμόρφωση του συστήματος με τις συνταγματικές αρχές.  

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ετήσιο κόστος των νέων πολιτικών εκτιμάται ότι έως το έτος 2047 

είναι χαμηλότερο του 0,5% του ΑΕΠ, προκύπτει ετησίως δαπάνη που θα διατίθεται για πολιτικές πρόνοιας 

και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Συνεπώς διατηρούμε την επί πλέον δαπάνη του 0,5% του ΑΕΠ 

ετησίως προς όφελος του κοινωνικού κράτους και την αναδιανέμουμε με βάση ασφαλιστικούς κανόνες, 

αλλά και για την ενίσχυση γενικότερων κοινωνικών πολιτικών.  

 

 

Επί του άρθρου 48 

Με το προτεινόμενο άρθρο 48 τροποποιείται η παράγραφος 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 ως ισχύει 

και οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδ α΄ του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), 

ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, από 1η.6.2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, 

μειώνονται κατά 0,90 ως εξής: 

α) Καθόσον αφορά τα ασφάλιστρα υπέρ του κλάδου ανεργίας η μείωση ανέρχεται σε 0,75 ποσοστιαίες 

μονάδες, αφορά εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες στο 

ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. 

β) Καθόσον αφορά τα ασφάλιστρα υπέρ Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών 

(ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 ν. 4144/2013 που σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 περ. β΄ βαρύνει αποκλειστικά 

τον εκάστοτε εργαζόμενο και συναποτελείται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ. 1, πρώτο εδάφιο 

του ν.δ. 2963/1954 εισφορά, καθώς και από την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 

678/1977, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφιο Γ΄ του ν. 3144/2003, η συνολική μείωση ανέρχεται 

σε 0,15 ποσοστιαίες μονάδες. Περαιτέρω προβλέπεται ότι το εν λόγω ασφάλιστρο υπέρ του ΕΛΕΚΠ που 

βαρύνει τον εργαζόμενο διαμορφώνεται πλέον σε 1,20% και κατανέμεται σε ποσοστό 0,85% υπέρ του 

πρώην ΟΕΚ, καθώς αφορά στην προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ. 1, εδάφιο πρώτο του ν.δ. 2963/1954 

εισφορά, και σε ποσοστό 0,35% υπερ πρώην ΟΕΕ, καθώς αφορά στην προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 

1 περ. α΄ του ν. 678/1977, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφιο Γ΄ του ν. 3144/2003, εισφορά.  

Με την προτεινόμενη διάταξη στην ουσία εξασφαλίζεται άμεσα αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων – 

μισθωτών, που θα προκύψει από την ποσοστιαία μείωση των ασφαλίστρων στους συγκεκριμένους κλάδους, 

χωρίς κόστος για τους εργοδότες (επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ταυτόχρονα ωφελούνται 
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από τις προβλεπόμενες μειώσεις, καθώς γι’ αυτούς μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος ανά 

απασχολούμενο, πράγμα που οδηγεί σε απελευθέρωση κεφαλαίου, διαθέσιμου να επανεπενδυθεί προς 

όφελος όχι μόνο της επιχείρησής τους, αλλά και εν γένει της οικονομίας. Περαιτέρω εκτιμάται ότι το μέτρο 

θα αποτελέσει αντικίνητρο για τον περιορισμό των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, καθώς αφορά μόνο 

μισθωτούς- εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση.  

Τέλος, είναι κρίσιμο και πρέπει να επισημανθεί ότι οι προβλεπόμενες μειώσεις, αφορούν στις 

συνεισπραττόμενες εισφορές-κρατήσεις υπέρ ανεργίας, εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας και δεν 

αφορούν στις εισφορές για την κύρια σύνταξη. Συνεπώς, με τις προβλεπόμενες μειώσεις δεν επηρεάζεται 

και δεν τίθεται σε κίνδυνο το ύψος των συντάξεων των ασφαλισμένων εξαιτίας των μειώσεων αυτών. 

 

 

Επί του άρθρου 49 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α που εκδίδεται μέχρι δύο έτη από τη δημοσίευση του 

παρόντος, καταρτίζεται ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α, με τον οποίο 

ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, 

καθώς επίσης και το είδος, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα 

και κάθε άλλο ζήτημα εντός του υλικού πεδίου του Κανονισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διάταξη για 

την εφαρμογή του. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ e-Ε.Φ.Κ.Α 

 

 

Eπί των άρθρων 50-104 

Στο τέταρτο μέρος (άρθρα 50-103) θεσπίζεται ο οργανισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α. («Οργανισμός Ηλεκτρονικού 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης») και τροποποιείται το π.δ. 8/2019 (Α’ 8) με τίτλο «Οργανισμός 

Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες 

του ψηφιακού του μετασχηματισμού και να ενσωματώσει τις δομές και το προσωπικό του Κλάδου 

Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..  

Στόχος είναι η αναπροσαρμογή του Οργανισμού στις σύγχρονες ψηφιακές απαιτήσεις, ώστε να καταστούν 

οι Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. ικανές να επιτελούν το έργο τους, σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών.  

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δημιουργείται ένας φορέας ορθολογικά διαρθρωμένος, 

αποτελεσματικός και αποδοτικός, ικανός να ανταποκριθεί στην παροχή αναβαθμισμένων και πιο ευέλικτων 

υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.  

 

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις διαμορφώνεται η διοικητική οργάνωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και 

προσδιορίζονται οι υπηρεσιακές σχέσεις, καθώς και οι κατευθύνσεις της επικοινωνίας και συνεργασίας κάθε 

υπηρεσιακής μονάδας (κεντρικής ή αποκεντρωμένης) με τα κατώτερα, ανώτερα και ομοιόβαθμα κλιμάκια 

της ιεραρχίας. 

Επίσης προβλέπεται ο καταμερισμός εργασίας ανά υπηρεσιακή μονάδα ανάλογα με το αντικείμενο, αλλά 

και ο ιεραρχικός καταμερισμός της εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, κατά τρόπο που 

καθίσταται αποδοτικότερη και ταχύτερη η επίτευξη των στόχων με σκοπό την εγκαθίδρυση, διατήρηση και 

λειτουργικότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.  

 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων θεσπίζονται διατάξεις με τις οποίες συστήνονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. 

μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης αντίστοιχες με εκείνες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., διατηρώντας την οικονομική, 
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περιουσιακή και λογιστική αυτοτέλεια των Κλάδων Επικούρησης και Εφάπαξ, ώστε να είναι εφικτή η άμεση 

λειτουργία του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

 

Ειδικότερα: 

Με το άρθρο 50 τροποποιείται ο τίτλος του π.δ. 8/2019 και μετονομάζεται σε Οργανισμός Ηλεκτρονικού 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). 

Με το άρθρο 51 διαρθρώνονται οι υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Με το άρθρο 52 συστήνονται στη Διεύθυνση Διοίκησης Τμήματα Γραμματείας με σκοπό την υποστήριξη των 

νέων Υποδιοικητών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Με το άρθρο 53 τροποποιούνται οι επιχειρησιακοί στόχοι στη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ). 

Με το άρθρο 54 συστήνεται Διεύθυνση Οργάνωσης Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

Διαδικασιών υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή, με σκοπό την υποστήριξη του έργου της μείωσης του 

διοικητικού βάρους των συναλλασσόμενων και του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Με το άρθρο 55 συστήνεται Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών υπαγόμενη κατευθείαν στον Διοικητή με 

αντικείμενο τη διαμεσολάβηση στις υπηρεσίες για την επίλυση αναφορών του Συνηγόρου του Πολίτη, των 

ασφαλισμένων των συνταξιούχων και των εργοδοτών. Επιπλέον, συστήνεται τμήμα Διαχείρισης Αναφορών 

για θέματα Α.Μ.Ε.Α. με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης, την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής και την εμπέδωση μίας νέας ανθρωποκεντρικής λειτουργίας της Διοίκησης.  

Με το άρθρο 56 συστήνεται Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τον καλύτερο 

συντονισμό των υπηρεσιών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 

Στο άρθρο 57 τροποποιούνται οι αρμοδιότητες και ο σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών. 

Με το άρθρο 58 συστήνεται Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα, με αντικείμενο 

τον συντονισμό της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών των μισθωτών του Δημοσίου και την εφαρμογή 

και την υποστήριξη της ΑΠΔ δημοσίου, η οποία εκκρεμεί από το 2017.  

Με το άρθρο 59 συστήνεται Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα που θα περιλαμβάνει την 

αρμοδιότητα απονομής συντάξεων και εφάπαξ του δημοσίου με πλήρως καθετοποιημένο τρόπο, ώστε να 

καταστεί εφικτή η εξειδικευμένη υποστήριξη του δημόσιου τομέα.  

 Στο άρθρο 60 προβλέπονται η σύσταση, οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η κατανομή 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων του Δημοσίου. 

 Στο άρθρο 61 προβλέπονται η σύσταση, οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η κατανομή 

αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ του Δημοσίου Τομέα. 

Με τα άρθρα 62-67 τροποποιούνται το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Γενικής 

Διεύθυνσης Συντάξεων, ώστε να αξιοποιηθεί κατά τον μέγιστο βαθμό το ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία 

στην απονομή των συντάξεων και να υποστηριχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας 

απονομής. Για τον ίδιο σκοπό τροποποιείται η αρμοδιότητα απονομής συντάξεων, ώστε να διατηρηθεί η 

απονομή συντάξεων σε δομές πανελλαδικώς, όπου υπηρετεί έμπειρο προσωπικό. 

Με το άρθρο 68 συστήνεται η ΣΤ΄ Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης. 

Με το άρθρο 69 συστήνεται Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών που προκύπτει από τη συνένωση σε 

κοινή διοικητική δομή των αντικειμένων της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων υπό τον Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

και της Διεύθυνσης Απονομής Διεθνών Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων. Εξαιτίας του 

αυξανόμενου πλήθους ασφαλισμένων που μετακινούνται στο εξωτερικό για εργασία τα τελευταία έτη και 

με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων συντονισμού που προέκυψαν από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του 

οργανογράμματος, κρίνεται σκόπιμη η συγκέντρωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων σε δομή επιπέδου 

γενικής διεύθυνσης.  

Με το άρθρο 70 συστήνεται η Διεύθυνση Νομοθεσίας ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης 
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και προβλέπονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η κατανομή των αρμοδιοτήτων της. 

Με τα άρθρα 71-72 συστήνονται οι Διευθύνσεις Απονομής Διεθνών Συντάξεων και προβλέπονται οι 

επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους.  

Με το άρθρο 73 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας.  

Με το άρθρο 74 τροποποιούνται οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθεσίας Παροχών, μετά τη 

μεταφορά της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης. 

Με το άρθρο 75 επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δειγματοληπτικών Ελέγχων 

Παροχών για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες.  

Με το άρθρο 76 και στο πλαίσιο της ενοποίησης και της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταφέρεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. η πρώην Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης 

και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με εξαίρεση τις Διευθύνσεις με αντικείμενο την απονομή επικουρικής 

και εφάπαξ του Δημοσίου, οι οποίες ενσωματώνονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου. Η 

νέα Γενική Διεύθυνση ονομάζεται Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. 

Με το άρθρο 77 εισάγονται ρυθμίσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι της 

Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα.  

Με τα άρθρα 78-82 εισάγονται ρυθμίσεις για τη βέλτιστη λειτουργία των Β’ –ΣΤ’ Διευθύνσεων Επικουρικής 

Ασφάλισης και Συντάξεων.  

Με τα άρθρα 83, 84 και 85 παρ. 1 υιοθετούνται ρυθμίσεις για τη βέλτιστη λειτουργία των Α΄, Β΄ και Γ΄ 

Διευθύνσεων Εφάπαξ Παροχών.  

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 85 καθορίζονται οι αρμοδιότητες απονομής συντάξεων σε Τοπικές 

Διευθύνσεις πανελλαδικώς, στις οποίες υπηρετεί έμπειρο προσωπικό. Ειδικότερα, οι Τοπικές Διευθύνσεις 

που θα προκύψουν από Καταστήματα Μισθωτών που απονέμουν σήμερα συντάξεις διατηρούν την 

αρμοδιότητα της απονομής των συντάξεων. 

Με το άρθρο 86 τροποποιείται μερικώς ο στρατηγικός σκοπός και – κυρίως – η διάρθρωση της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Με το άρθρο 87 συστήνεται Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και 

Εφάπαξ στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και καθορίζονται οι αρμοδιότητές της, προκειμένου 

να υποστηριχθεί η οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια των κλάδων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Με το άρθρο 88 τροποποιούνται οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η κατανομή αρμοδιοτήτων της 

Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη οικονομική και 

λογιστική λειτουργία της. 

Με το άρθρο 89 τροποποιούνται ο στρατηγικός σκοπός και η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής 

Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης. 

Με το άρθρο 90 τίθενται οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η κατανομή αρμοδιοτήτων της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία διαδέχεται τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης, με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Με τα άρθρα 91 και 92 διαχωρίζεται η πρώην Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας του άρθρου 44 του π.δ. 

8/2019 στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας και στη Διεύθυνση Στέγασης για τη βέλτιστη 

διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α και καθορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση 

και οι αρμοδιότητές τους. 

Με το άρθρο 93 προβλέπονται ο επιχειρησιακός στόχος, η διάρθρωση και η κατανομή αρμοδιοτήτων της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της αναδιάταξης των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Στέγασης και της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας για τα 

έκτακτα τεχνικά θέματα που απαιτούν άμεση επέμβαση.  

Με το άρθρο 94 τροποποιούνται ο στρατηγικός σκοπός και η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με σκοπό να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο της νέας 

δομής.  
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Με τα άρθρα 95-97 συστήνεται Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Γενική Διεύθυνση 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με αντικείμενο την ανάπτυξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

που προβλέπεται να αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα, τη συντήρηση του ιστοτόπου του e-Ε.Φ.Κ.Α. και 

την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, επικαιροποιούνται οι στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνεται και η προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, και εισάγονται ρυθμίσεις για τον καλύτερο 

συντονισμό των υπηρεσιών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 

Με το άρθρο 98 συστήνεται Τμήμα Στατιστικών και Μελετών Επικουρικής και Εφάπαξ στη Διεύθυνση 

Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης, προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομική 

και λογιστική αυτοτέλεια των κλάδων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Με τα άρθρα 99-100 θεσπίζονται διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες των 

προϊσταμένων των νέων θέσεων ευθύνης που συστήνονται και αίρονται οι αποκλεισμοί στη δυνατότητα 

ανάληψης θέσεων προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων για τις ειδικότητες (ΠΕ) Μηχανικών και (ΠΕ) 

Πληροφορικής.  

Με το άρθρο 101 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών 

Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ), οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα.  

Με το άρθρο 102 ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και παρέχεται με 

απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ., η δυνατότητα 

μεταφοράς αρμοδιοτήτων. 

 

 Επί του άρθρου 103  

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 υιοθετείται διάταξη σύμφωνα με την οποία η από 9.4.2012 αρχική 

Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία 

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) νυν Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), η οποία κατόπιν αποφάσεων των ΔΣ των δύο φορέων ίσχυε τροποποιημένη έως 

31.12.2018, παρατείνεται αυτοδικαίως για λόγους δημοσίου συμφέροντος από τη λήξη της έως την 

ημερομηνία υπογραφής της νέας συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ των δύο φορέων και όχι πέραν της 

30ης.6.2020, λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παραταθεί εκ νέου η εν λόγω Προγραμματική Συμφωνία 

ενώ η ανάγκη συνεχίζει να υφίσταται. 

Σύμφωνα με την από 9.4.2012, αρχική Προγραμματική Συμφωνία και οι δύο κατηγορίες συστημάτων, 

δηλαδή τόσο τα αυτοτελή πληροφοριακά συστήματα, των οποίων η κυριότητα και χρήση μεταβιβάστηκε 

στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όσο και τα κοινά πληροφοριακά συστήματα και λογισμικά εφαρμογών, των οποίων η 

λειτουργία αφορά και τα δύο Ν.Π.Δ.Δ., ακόμα και αυτά που παρουσιάζουν συμβατική αυτοτέλεια, δεν είναι 

σε απόλυτο βαθμό λειτουργικά αυτοτελείς, δεδομένου ότι υπάρχει σε λειτουργία πλήθος διεπαφών, οι 

οποίες μεταφέρουν από και προς αυτά, απαραίτητα στοιχεία για την εξασφάλιση της ορθότητας των 

δεδομένων. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 103 ορίζεται ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των 

επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών δύναται να διατίθεται στον 

Ε.Φ.Κ.Α. προσωπικό των ως άνω συλλόγων. Το προτεινόμενο προσωπικό τοποθετείται με απόφαση του Δ.Σ. 

του Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ επιλογή και απασχολείται προσωρινά στην υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών ή 

προπαρασκευαστικών εργασιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων των τομέων Νομικών, Υγειονομικών, 

Μηχανικών και ΕΔΕ. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να ρυθμίζονται η διαδικασία, οι κατηγορίες 

των θέσεων, η κατανομή, ο αριθμός, ο χρόνος απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Η δαπάνη της μισθοδοσίας και εν γένει οι πάσης φύσεως αμοιβές των διατιθέμενων με την παράγραφο 1 
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βαρύνουν τον φορέα προέλευσης.  

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο του ετήσιου Προγραμματισμού 

Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020, ενέκρινε κατά την 42η συνεδρίασή του στις 21.11.2019 την 

πρόσληψη, μέσω Α.Σ.Ε.Π., διακοσίων ενενήντα (290) ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες 

ανάγκες του φορέα σε προσωπικό, διαδικασία όμως η οποία απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την 

ολοκλήρωσή της. 

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί σε υποστηρικτικές διαδικασίες ή προπαρασκευαστικές εργασίες 

σχετικά με την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών παροχών υγείας, την ψηφιοποίηση χρόνου 

ασφάλισης από έγχαρτο αρχείο, την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ως συντάξιμου και την εκκαθάριση 

αιτήσεων ρυθμίσεων οφειλών του ν. 4611/2019, προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 103 ορίζεται ότι λόγω της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από 

την τιμολόγηση των απαιτήσεων κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την πληρωμή των 

ληξιπρόθεσμων να επικαιροποιηθεί η πληροφορία για τυχόν εκχωρήσεις των τιμολογίων. Προκειμένου η 

επικαιροποίηση να επιφέρει την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση, προβλέπεται η αποστολή της πληροφορίας 

από τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε 

μαγνητικό μέσο σε μορφή που θα υποδειχθεί από τον Ε.Φ.Κ.Α. και θα είναι επεξεργάσιμο από τα 

πληροφοριακά του συστήματα. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 103 προστίθεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 

τέταρτη περίπτωση σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι οι οφειλές εξοφλούνται άμεσα με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον διασταυρωθεί η μη ύπαρξη εκχώρησης του τιμολογίου σε πιστωτικά 

ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Μέχρι τις 31.3.2020 τα 

πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να 

αποστείλουν στον Ε.Φ.Κ.Α. με μαγνητικό μέσο τα στοιχεία τιμολογίων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες με το 

άρθρο αυτό υποχρεώσεις, που τους έχουν εκχωρηθεί. Ο Ε.Φ.Κ.Α. δεν ευθύνεται με οιονδήποτε τρόπο έναντι 

πιστωτικού ιδρύματος που παρέλειψε να αποστείλει τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, ακόμα και αν 

σε οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί επίδοση εκχώρησης. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 103 παρέχεται η δυνατότητα στον Διοικητή να μεταβιβάζει αρμοδιότητες 

ή να παραχωρεί δικαίωμα υπογραφής με εντολή του στους Υποδιοικητές ή τους Προϊσταμένους των 

οργανικών μονάδων. Δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης παρέχεται για τις αρμοδιότητες αυτές και στους 

Υποδιοικητές. 

 

Επί του άρθρου 104 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι η ισχύς του πρώτου, δεύτερου και τέταρτου μέρους αρχίζει την 1η.3.2020 

και του τρίτου μέρους από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στις διατάξεις του. 
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  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                           ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας                                           Ν.-Γ. Δένδιας                                  Μ. Χρυσοχοΐδης 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                                      ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ                               ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

                                                                    ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 

 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος                                 Ν. Κεραμέως                                  Ι. Βρούτσης  

 

 

          ΥΓΕΙΑΣ                                               ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

 

Β. Κικίλιας                                                     Κων. Τσιάρας                                Π.  Θεοδωρικάκος 

  

 

 

      ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                                        ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ                         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                            ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                         ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

                           

 

             

 

Κ. Πιερρακάκης                                       Ι. Πλακιωτάκης                                       Μ. Βορίδης            
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                                                                  Θ. Θεοχάρης       
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MEPO!: TPITO 

H rN!lMOAOTH!:H THI: OAOMEAEIA!: 

TOY EAErKTIKOY !:YNEAPIOY 

Ot Etm7y17,/;<; nou opicH17Kav an6 'tOV I1p6Ei5po 'tOU E1'-sy1crtKOU 
l:uvsoptou yia 1:17v sni;l;spyao-ia 1:0u avon/;pro o-xsotou v6�Lou, µs 
smKsc:pa1'-i]<; 1:0v Avnnp6sopo Krovo-,aV'tivo Kroo-,6nou1'-o, l:uµ�ou1'-ot 
Ayys1'-tKi] Mu11,rova, Btpywia LKEU17, Krovmavtivo<; Ec:psv,alcr]<;, A17µ171:pto<; 
To-aKaviKa<;, Euc:ppoO"Uv17 ffona0soocbpou, Euayys11,ia l:spac:p11 Kat Ns1crapia 
Aou11,iava1CT] napouo-iao-av n<; stm7y110-st<; wu<;. EnaK011,ou0170-s µa1Cpa 
o-ui;i]'tT]o-17. 

I. rENIKH IIAP ATHPH:!:H

1. H 011,0µ/;1'-sta napa'tT]pEi, uo-,spa an6 av/i1'-u0"17 ,rov sni µi;pou<;
nwxrov 1:0u ao-c:pa1'-wnKou o-uo-'CT]µa1:0<; ro<; stlJllx017 µs 1:0v v. 4387/2016 1cat 
Ol<; ,pononotshat µs n<; un6 snsl;spyao-ia pu0�Lto-Et<;, 6n 1:0 sv 1'-6yro 
O"Uo-·n7µa avmcpt�cb<; anoKa1'-shm, 1:0u1'-lixw1:0v m:o o-uv1:al;too01:tK6 ,ou 
o-K/;1'-o<;, Ol<; O"UO"'tT]µa "Kmvrov11ci]<; ao-c:p/i1'-1m7s" un6 1:17v napaoomaKi] O"'tTJV 
E1'-1'-/ioa av,i1'-17�117 nspi 1:0u nsptsxoµ/;vou 1:0u 6pou au1:0u. H o-uvm/;17 nou 
npo�1',/;ns,m un6 1:0 avro,spro O"Uo-,17µa xop17rshm un6 1<a0smros s0v11<11s 
01snayys1'-µanK1l<; a1'-1'-171'-syyu17<; an6 sviaio c:popfo ao-c:p/i1'-to-17<; ouo-iao-nKcb<; 
1CpanK6 nap/i 1:TJV wnuci] 1:0u opylivroo-17 ro<; voµuc6 np6o-rono 017µ00-iou 
OtKaiou, uno1'-oyii;s,:m os µs ICOtvOU<; 1Cav6vs<; uno1'-oywµou 'tTJS yta 611,ou<; 
1:0u<; ao-c:pa1'-wµsvou<;, Km nsp11'-a�L�livs1, Ol<; ooµuc6 'tT]<; o-,mxsto, tva �Lspo<; 
ouo61'-ro<; ao-17µav1:0, 1:17v s0v11e11 o-uvm/;17, nou XP17�Lawo01:shm su0sro<; EK 
1:0u Kpmucou npoiino1'-oyto-�wu, svro ro<; npo<; 1:0 1'-mn6, ,17v av1:anooonK11 
O"UV,a/;17, o 1CpanK6<; npoiino1'-oyw�L6<;, un6 lh/ic:pops<; �Lopc:ps<; Km 
avsl;ap'CT],Ol<; 1:17<; voµtKi]<; opo1'-oyia<; nou xp17mµonmshm, ano1:s11,si 1:0v 
foxaw XP17�Lmoo61:T]. Yn6 m ro<; /ivro xapaK,17p10-n1C/i µta ,s,ma "O"Uvm/;17" 
ano�LaKpuvs,m n11,11pro<; an6 6,n o o-uvmyµan1C6<; vo�w0fa17<; 1:0u 1975 sixs 
un6�117 1:0u 6,av avacpsp6mv, 0-1:0 6,p0po 22 nap, 5 1:0u l:uv,/iyµaws, o-s 
"KotvrovtK11 ao-cp/i1'-1m7", 1Cm npoo-syyil;st mo-0171:ros, 17 "O"Uvm/;17" au'CT], 1:0 
O"Ucn17µa ao-cp/i1'-10-17s ,o onoio Eixs un61j117 1:0u 1:0 l:uv,ayµa 1Cmli 1:17 
otawnroo-17 ,rov otm/il;srov 1:0u /ip0pou 73 nap. 2 au1:0u, Ev 6,vst amcbv 
sivm np60171'-o 6n 17 o-uv,a/;17, 6nros Ka0opi1;s,m cn:ov v, 4387/2016 µs ns 
un6 snsl;spyao-ia ,pononmi]crnt<;, 1:60-0 an6 n<; 0sµs11,1roost<; apx/;<; nou 1:17v 
otsnouv 60-ov ICU\ an6 m npmcn1Cli 't11<; xapaK't17p10-n1Ca ( cpopfo<; anovoµi]<;, 
uno11,oywµ6<; 1:TJ<;, xp17µa1:0o61:17m7) svo-ro�La,rovsi a1',11,1711,svos,ros mmxsia 
KotVOlVtK11<; 1Cm 1CpanK11<; ao-cp/i1'-w17<;, ro<; ama nou sixs Ka,/i ,a avro,spro 

B,Mn./es/prk/olm.20/Elil.EYN.0 I 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

1. Με το άρθρο 2 τροποποιείται το άρθρο 53 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 53 

 Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων 

 και λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α. 

 

 1. Ο Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο 

εντάσσονται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, 

με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους, πλην των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο Στ`, ως εξής: 

 

 Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) 

 α. Κλάδος κύριας σύνταξης. 

 αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 

 ββ. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ. 

 γγ. Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ - ΟΤΕ). 

 β. Κλάδος ασθένειας. 

 αα. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα. 

 γ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου. 

 δ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

 ε. Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ). 

 Β. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.). 

 α. Κλάδος κύριας ασφάλισης. 

 αα. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

 ββ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

 γγ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου. 

 δδ. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. 

 εε. Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης. 

 στστ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών. 

 ζζ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης. 

 ηη. Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

 θθ. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ). 

 β. Κλάδος ανεργίας και δώρου. 

 αα. Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

 ββ. Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

 γγ. Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών. 

 γ. Κλάδος Υγείας. 

 αα. Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου. 

 ββ. Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών. 

 γγ. Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών. 
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 δδ. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.. 

 Γ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). 

 α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης. 

 αα. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική 

Προσαύξηση. 

 ββ. Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων. 

 γγ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους 

λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί με το άρθρο 39 του Ν. 

4075/2012 (Α` 89). 

 β. Κλάδος Υγείας. 

 αα. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 

 ββ. Τομέας Υγείας Υγειονομικών. 

 γγ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών. 

 δδ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά. 

 εε. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. 

 στστ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών. 

 ζζ. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων. 

 ηη. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α.. 

 Δ. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 

 α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης. 

 αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ. 

 ββ. Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων. 

 β. Κλάδος Υγείας. 

 αα. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα. 

 Ε. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. 

 α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του Ν. 4169/1961 (Α` 81). 

 β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997 (Α` 15). 

 γ. Κλάδος Υγείας. 

 δ. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα. 

 ΣΤ. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του 

Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ). 

 Ζ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.). 

 α. Κλάδος Υγείας. 

 αα. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.). 

 ββ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.- Η.Σ.Α.Π.). 

 γγ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.- ΗΛΠΑΠ). 

 δδ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ). 

 εε. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ). στστ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού 

Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Ε.). 

 ζζ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές 

(Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.). 

 ηη. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ). θθ. 

Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.. 

 Η. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ). 
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 2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές 

αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου από τη Γενική Διεύθυνση 

Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4. 

 3. Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται και οι 

αρμοδιότητες των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρόνοιας που δεν εντάσσονται σε 

αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσό του πάγιου 

πόρου του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999 (Α` 286), όπως επικαιροποιήθηκε με τα οριζόμενα στο άρθρο 

132 του Ν. 3655/2008 (Α` 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ του ΚΑΠ-ΔΕΗ 

που διατηρήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν. 3863/2010 (Α` 115), το οποίο αποδίδεται στον 

Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών σε χρήμα του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων του πρώην 

Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων αναλαμβάνει, σύμφωνα με το παρόν ο Ε.Φ.Κ.Α.. 

 Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου 

Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, χορηγείται 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του άρθρου 61 περίπτωση β` του Ν. 

3371/2005 (Α` 178) εφόσον έχουν θεμελιώσει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος το σχετικό 

δικαίωμα. Το άρθρο 30 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται αναλογικά και στους μέχρι την 31.12.1992 

ασφαλισμένους του ΕΤΑΤ που δεν έχουν θεμελιώσει, ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαίωμα 

λήψης της προσυνταξιοδοτικής παροχής ως προς τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής τους 

σύνταξης.».  

 

 

2. Με το άρθρο 12 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει,  η οποία 

έχει ως εξής: 

«Οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των άρθρων 2,3,4 και 5 του ν. 4611/2019, στην οποία είχαν 

ενταχθεί, δύναται να επανενταχθούν σ’ αυτή, μέχρι την ημερομηνία της προηγούμενης 

παραγράφου, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν 

καταστεί απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την 

επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ.» 

 

 

 3. Με το άρθρο 56 τροποποιείται το άρθρο 56 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 56 

 Πόροι 

 

 1. Πόρους του Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν: 

 α. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι 

περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο και 

πόρος που θεσμοθετείται υπέρ αυτού. 

 β. Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών 

που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 53 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, 

καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος 

που προβλέπεται από διάταξη νόμου. 
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γ. Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του 

άρθρου 2. 

 

 2. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, 

κλάδους και λογαριασμούς του άρθρου 53 του παρόντος και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τομείς, 

κλάδους και λογαριασμούς, εξακολουθούν να εισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται 

από αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.».  

 

  

4. Με το άρθρο 4 τροποποιείται το άρθρο 57 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

« Άρθρο 57 

 Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. 

 

 1. Όργανα διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. είναι: α) ο Διοικητής και β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). 

 

 2. Συνιστάται στον Ε.Φ.Κ.Α. μία (1) θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με εμπειρία και 

κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής 

πολιτικής. Επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 και είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται με τετραετή θητεία, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης 

άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία. 

 

 3. Συνιστώνται στον Ε.Φ.Κ.Α. δύο (2) θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων με το Διοικητή, πλήρους 

απασχόλησης, οι οποίοι επιλέγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 και διορίζονται για 

τετραετή θητεία. Με την απόφαση διορισμού ορίζονται οι Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον 

Διοικητή ελλείποντα, από- ντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντά του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., 

κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτήν. Κατά τα λοιπά, με απόφαση του Διοικητή 

του Ε.Φ.Κ.Α. μεταβιβάζονται στους Υποδιοικητές οι αρμοδιότητες που ασκούνται από αυτούς. 

 

 4. Το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. είναι ενδεκαμελές (11), συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου του Α.Ν. 

1778/1951 (Α` 118) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2676/1999 (Α` 1), και 

αποτελείται από: 

 

 α. Το Διοικητή, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. 

 β. Τους Υποδιοικητές, με τους αναπληρωτές τους. 

 γ. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τις Συμβουλευτικές Επιτροπές 

του άρθρου 58 του παρόντος, με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα οριστεί 

στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 58. 

 δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται από κοινού από την Ανώτατη Γενική 

Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ 

(Π.Ο.Σ.- Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών 
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και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του. Σε 

περίπτωση που δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, με τον αναπληρωτή του, εντός τριάντα (30) 

ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Υπουργός επιλέγει μεταξύ των προτεινομένων από τα εν λόγω όργανα 

συλλογικής εκπροσώπησης συνταξιούχων. 

 ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον 

αναπληρωτή του, 

 στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος εκλέγεται από τους υπαλλήλους του 

Ε.Φ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του, Η επιλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων γίνεται από το σύνολο 

των υπαλλήλων με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι διαδικασίες της ψηφοφορίας, 

σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων του Ν. 1264/1982 (Α` 79). Κατά την πρώτη συγκρότηση του 

Δ.Σ. του Φορέα και μέχρι την εκλογή του εκπρόσωπου των υπαλλήλων του Ταμείου, αυτός 

προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.) και την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.) 

 ζ. Έναν (1) υπάλληλο προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή 

του. 

 η. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, προϊστάμενο Τμήματος ή Διεύθυνσης, με τον 

αναπληρωτή του. 

 θ. Έναν (1) ειδικό επιστήμονα με τον αναπληρωτή του, εξειδικευμένο σε θέματα κοινωνικής 

ασφάλισης και προστασίας που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απαραίτητο προσόν για τη θέση αυτή αποτελεί η αποδεδειγμένη 

ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή η ιδιότητα του μέλους 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με εξειδίκευση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Ο 

Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως με τετραετή θητεία. Το Δ.Σ. έχει νόμιμη σύνθεση ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή 

των μελών της περίπτωσης γ`, εφόσον αυτοί δεν ορισθούν. 

 

 5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται 

αυτοδίκαια μέχρι τον ορισμό νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από ένα τρίμηνο από τη λήξη της. 

 

 6. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος ή ο 

αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρμόδιος 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης. 

 

 Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου και ανάλογα με το θέμα που εισάγεται προς 

συζήτηση, παρίσταται ο Πρόεδρος της αντίστοιχης Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία 

εκπροσωπείται ο οικείος κοινωνικός χώρος. 

Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται κατ` ανώτατο αριθμό δύο (2) υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, με τους 

αναπληρωτές τους, οι οποίοι εκτελούν χρέη γραμματέα του ΔΣ. 
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 7. Μέλος του Δ.Σ., το οποίο απουσιάζει επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά 

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 8. Δεν διορίζεται ούτε μπορεί να αποτελεί μέλος του Δ.Σ.: 

 

 α. Ο μη συμπληρώσας το 25ο έτος της ηλικίας του. 

 β. Ο ανίκανος να αναλάβει ή να διατηρεί Δημόσιο λειτούργημα. 

 

 γ. Ο διατελών σε υπηρεσιακή σχέση με τον Ε.Φ.Κ.Α.. 

 δ. Ο διατελών βουλευτής. 

 ε. Ο τελών σε οποιαδήποτε σημαντική συναλλακτική σχέση με τον Ε.Φ.Κ.Α.. 

 στ. Ο μη έχων ή ο οριστικώς απωλέσας την ιδιότητα, για την οποία διορίσθηκε. 

 ζ. Ο καθυστερών εισφορές προς τον Ε.Φ.Κ.Α.. 

 Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποτελούν λόγους έκπτωσης των μελών του Δ.Σ. από το αξίωμά τους. 

Επιπλέον, λόγους έκπτωσης αποτελούν και οι αναφερόμενοι στις περιπτώσεις α` έως δ` της παρ. 2 

του άρθρου 2 του Ν. 4369/2016. Η έκπτωση επέρχεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

 9. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. 

Κατ’ εξαίρεση δύνανται να συζητηθούν θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, 

εφόσον είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους, πλην των 

περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα παριστάμενα μέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί επείγουσας 

ανάγκης και συμφωνούν για τη συζήτησή τους. 

 

 10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, πλην των 

περιπτώσεων, κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους. 

 

 11. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, 

τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ή κατόπιν έγγραφης αίτησης τριών τουλάχιστον μελών αυτού. 

Συνεδριάζει σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του 

Προέδρου. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιαδήποτε αιτία μέχρι πέντε (5) μελών του Δ.Σ. δύναται 

αυτό να συνεδριάζει και λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο των 

τριών (3) μηνών από την έλλειψη του πέμπτου μέλους. 

 

 12. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ή οι αναπληρωτές τους και εφόσον συμφωνούν 

στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης. 

 

 13. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην 

περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη 

συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για 

την εγκυρότητα της συνεδρίασης. 

116



 

 14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών. Με όμοια 

απόφαση καθορίζεται και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στο Δ.Σ.». 

 

 

5. Με το άρθρο 13 αντικαθίσταται το άρθρο 14 του ν. 4075/2012 (Α’ 89), το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Αρθρο 14 

 Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών 

 Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων. 

 

 1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην 

ασφάλιση του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών 

Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ.ΕΤΑΜ και 

προβλέπεται από την παρ. 1 του ν. 2972/2001(Α` 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η 

έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως 

του αριθμού μητρώου. 

 

 2. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 

1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, 

ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. 

 

 3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο 

δικτυακό τόπο (web.site) του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ. 

 

 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1.1.2013 και 

εφεξής.». 

 

6. Με το άρθρο 19 αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 1 

 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος 

 Κοινωνικής Ασφάλειας 

 

 1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής 

Ασφάλειας, με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας, με όρους 

ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Το Ενιαίο Σύστημα 

Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, το Εθνικό 

Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν. 

 

 2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων 

Πολιτών και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το Κράτος έχει υποχρέωση για την 
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εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας και για την απονομή 

των σχετικών παροχών σε όλους όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

 

 3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους 

ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α.».  

 

7. Με το άρθρο 22 αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 2 

 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

 

 1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και 

εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 

και της ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος. 

 

 2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

 3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων 

καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. 

Το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς 

επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά τη 

διάρκεια του εργασιακού του βίου. 

 

 4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύνταξης καταβάλλεται ανά μήνα. 

 

 5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές 

διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

καταργούνται.».  

 

8. Με το άρθρο 23 αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 5 

 Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης 

 παροχών υπαλλήλων Δημοσίου 

 

 1. Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισμένου και 

εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών των προσώπων της περίπτωσης 

α` της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και κατανέμεται κατά 6,67% σε 

βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 περίπτωση γ` του 

παρόντος άρθρου. 

 Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις 

μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου. Εάν ο διορισμός των προσώπων αυτών έχει 
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γίνει μέχρι και 31.12.2016 εφαρμόζεται ως προς την εργοδοτική εισφορά η 111482/0092/30.11.2016 

κοινή υπουργική απόφαση (Β` 4005). 

 

 2. α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον 

εκάστοτε προβλεπόμενο κα- τώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 

 β. Το ανώτατο όριο της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής 

απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου. 

 γ. Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών 

εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος 

του παρόντος αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως 

ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω 

παράγραφο. 

 Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα που υπάγονται στις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3660/2008 (Α` 78). 

 

 3. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την 

ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 

 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή του 

ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών, τις προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.».  

 

9. Με το άρθρο 24 αντικαθίσταται το άρθρο 8 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

 

«Άρθρο 8 

 Ανταποδοτική σύνταξη 

 

 1. Οι υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα 

σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, 

δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του 

παρόντος, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα ο οποίος 

ενσωματώνεται στην παράγραφο 4, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων. 

 

 2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας 

ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος 

μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος 

αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του 

συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος 

νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ασφαλιστικού του βίου. 
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Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου 

για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4. 

 Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της 

περίπτωσης α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007, είτε με βάση τις διατάξεις που 

παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές 

πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που 

παραπέμπουν σε αυτές και ισχύον κάθε φορά είτε με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992, ως 

συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών 

λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της 

συνολικής ασφάλισής του. 

 

 β. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου 

ποσού εξαγοράς, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο 

μηνιαίο μισθό-εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την 

εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. 

 

 3. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των προσώπων των περιπτώσεων β` 

και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 6, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο, σύμφωνα με 

την περίπτωση α` της παραγράφου 2, μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά 

περίπτωση με βάση τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 

2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή του 

στρατιωτικού. 

 

Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή 

άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη 

καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον 

υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, 

χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό 

διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε (5) ετών ασφάλισης. 

 Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης 

(πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του 

υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων 

αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος 

που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη 

συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης. 

4.α. Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται 

κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής 

διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 

 β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του 

δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών.». 
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5. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου 

ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, που προσαρτάται στο τέλος 

της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος 

ασφάλισης εντός εκάστης κλίμακας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη 

στήλη του πίνακα. 

 Ειδικότερα, τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

               ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                          ΠΟΣΟΣΤΟ 

                                                                                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 

 

                ΑΠΟ                           ΕΩΣ 

 

                  0                               15                                   0,77% 

           15,01                               18                                   0,84% 

           18,01                               21                                   0,90% 

           21,01                               24                                   0,96% 

           24,01                               27                                   1,03% 

           27,01                               30                                   1.21% 

           30,01                               33                                   1,42% 

           33,01                               36                                   1,59% 

           36,01                               39                                   1,80% 

           39,01                  42 και περισσότερα                      2,00% 

 

Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών, όπως 

αυτές ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. 

 6. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και 

κλάδων, κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον οι συντάξεις τους είναι της αυτής 

αιτίας, δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση με το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων 

από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς και κλάδους. Αν οι συντάξεις προέρχονται από 

διαφορετικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να καταβάλλει αυτές χωριστά. 

 

7. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.δ. 169/2007 (Α` 210) και της παραγράφου 5 του 

άρθρου 55, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που παραπέμπει σε αυτές δεν έχουν εφαρμογή για τα 

πρόσωπα των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 6.».  

 

10. Με το άρθρο 25 αντικαθίσταται το άρθρο 14 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 14 

 Αναπροσαρμογή συντάξεων- 

 προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων 
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 1. α. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι 

ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόμενων παραγράφων. 

 β. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο 

συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε 

διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των 

συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

 

 2. α. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να 

καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με τις τότε 

ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 

διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α` 80), όπως 

ισχύει. 

 β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο εκείνου που 

προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί 

να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με 

την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή της 

παραγράφου 3, όπως ισχύει. 

γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον 

υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 

της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών. 

 δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β` και γ` αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για 

κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα. 

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό 

σύστημα. 

 3.α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται 

από την 1.1.2023 κατ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη 

μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου 

έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

 β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται 

αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό 

από τον οριζόμενο στην περίπτωση α` ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μισθολογικές διατάξεις, 

καταργούνται. 

 4. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές 

μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συ- νταξιοδοτικής δαπάνης. Με 

ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την 

ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 

2009.».  
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11. Με το άρθρο 26 αντικαθίσταται το άρθρο 19 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 19 

 Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης 

 

 1. Τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς 

οργανισμούς που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., δικαιούνται σύνταξη κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται 

στον Ε.Φ.Κ.Α.. Η αίτηση αυτή εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή 

λογαριασμού στην οποία υπάγονταν, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, τα ανωτέρω πρόσωπα κατά το 

χρόνο υποβολής της αίτησης ή του τελευταίου πριν την υποβολή της αίτησης φορέα, τομέα, κλάδο 

ή λογαριασμό, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εντασσόμενου φορέα, όπως ισχύει κατά την επέλευση 

του ασφαλιστικού κινδύνου. Η αίτηση εξετάζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 1, 2. 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν.δ. 4202/1961 (Α` 175), όπως τροποποιήθηκαν με το 

άρθρο 9 του Ν. 14θ5/1983 (Α` 180) και το άρθρο 14 του Ν. 1902/1990 (Α` 138) και αντικαταστάθηκαν 

με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 (Α` 115), προκειμένου να κριθεί ο αρμόδιος για κρίση 

του δικαιώματος φορέας, τομέας, κλάδος ή λογαριασμός. 

Ως χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων αρμοδιότητας 

λογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Ειδικά, για την πλήρωση των 

προϋποθέσεων του απαιτούμενου συνολικού χρόνου ασφάλισης δύναται να συνυπολογιστεί και ο 

χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στον αρμόδιο 

εντασσόμενο φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό. Για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και 

θανάτου με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης, δύναται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης 

στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στον αρμόδιο εντασσόμενο φορέα, 

τομέα, κλάδο ή λογαριασμό για την πλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας. 

 2. Η Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., που απονέμει κατά τα ανωτέρω τη σύνταξη, υπολογίζει, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόμου, το ποσό της σύνταξης με βάση το συνολικό χρόνο 

που διανύθηκε στην ασφάλιση του ίδιου και των συμμετεχόντων - εντασσόμενων φορέων, τομέων, 

κλάδων και λογαριασμών. 

 Οι συμμετέχοντες - εντασσόμενοι φορείς ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. για το 

χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση τους, τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρόνο 

ασφάλισης του ασφαλισμένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται. 

 Ο τρόπος υπολογισμού των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόμου ισχύει για όλα τα 

πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν 

διαδοχικά για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού. 

 Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου 

υπαγωγής στην ασφάλιση και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά στην 

ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα. 

 3. α. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου, εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 4202/1961, (Α` 175), όπως ίσχυαν πριν την 

τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω αιτήσεις συνταξιοδότησης 

υποβάλλονται μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του κατά τα ανωτέρω. 

 β. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 

εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
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 4. Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου 

παύει να ισχύει κάθε αντίθετη διάταξη που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής 

ασφάλισης στους φορείς/τομείς κύριας ασφάλισης. 

 5. Για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν την 1.1.1983 και έχουν 

πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς, Τομείς - κλάδοι και 

λογαριασμοί που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν τα εξής: 

 α. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 1405/1983 (Α` 180), όπως ισχύουν. 

 β. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις 

των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 1405/1983, μόνο για τα πρόσωπα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί 

ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη στο Δημόσιο. 

 γ. Για χρόνο ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του παρόντος άρθρου περί συνυπολογισμού διαδοχικού χρόνου ασφάλισης και δεν 

απαιτείται αναγνώριση του χρόνου αυτού, εφόσον υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. 

 Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναγνώρισης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος άρθρου, σε οποιοδήποτε στάδιο έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης, εφόσον 

υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

 Πράξεις αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί προ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος 

άρθρου και αφορούν χρόνο για τον οποίο είχαν καταβληθεί εισφορές, για πρόσωπα που υποβάλουν 

αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, άρθρου, παραμένουν 

ισχυρές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 66 του Π.δ. 169/2007 (Α` 210), όπως ισχύουν. 

 6. Ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει το συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους 

εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι 

μετά την ένταξη τους στον Ε.Φ.Κ.Α., δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για δραστηριότητα που υπάγεται 

στην ασφάλιση του αντίστοιχου φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού που δεν επιθυμεί την 

προσμέτρηση του χρόνου του. Δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που 

διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού. 

 Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός 

εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς πριν την ένταξή τους στον Ε.Φ.Κ.Α., ο ασφαλισμένος δύναται 

να επιλέξει το χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

διαδοχικής ασφάλισης. Για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 περί παράλληλης ασφάλισης 

του παρόντος. 

 7. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά σε οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης 

εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Τα οριζόμενα στην παρούσα 

παράγραφο του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για τα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, 

κλάδους ή λογαριασμούς στο ΕΤΕΑΕΠ. 

 8. Για τους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς που χορηγούν εφάπαξ παροχές που 

εντάσσονται στον Κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ υποβάλλεται μία αίτηση χορήγησης εφάπαξ 

παροχής στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος, πριν τη διακοπή 

της ασφάλισης ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατά την επέλευση του ασφαλιστικού 

κινδύνου. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ εξετάζει την αίτηση για το σύνολο του χρόνου που έχει 

διανυθεί σε όλους τους εντασσόμενους Φορείς/Τομείς/ Κλάδους/Λογαριασμούς, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος νόμου. 
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 Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑΕΠ 

εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από την αρμόδια Υπηρεσία του 

ΕΤΕΑΕΠ. 

 9. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.δ. 4202/1961, όπως ισχύουν 

περί επίλυσης αμφισβητήσεων. 

 Ειδικότερα η επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν συντάξεις υπαλλήλων λειτουργών του 

Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.».  

 

12. Με το άρθρο 27 αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

 «Άρθρο 20 

 Απασχόληση συνταξιούχων 

 

 1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, 

κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή 

αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι 

ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο 

χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό 

καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου. 

 

 2. Ειδικά, στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 αναλαμβάνουν εργασία ή 

αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των 

συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας 

τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους. 

 Για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης 

των ανωτέρω συνταξιούχων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

30. 

 

 3. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010με 

εξαίρεση αυτά που έχουν οριστεί ως μη αμειβόμενα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 

3429/2005 (Α`314).Ειδικά για τα μέλη, τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των συνταγματικά 

κατοχυρωμένων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 

από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους. 

 

 4. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο 

της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της 

περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του για την προσαύξηση της επικουρικής και του 

ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται με αναλογική 

εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30. 

 

 5. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 του παρόντος υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή 

αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο 

ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της 
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δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του 

παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της 

αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να 

συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως. 

 

 6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα 

αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν, καθώς και για 

τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4. 

 Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του 

Ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3863/2010, και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης 

του παρόντος. 

 

 7. Οι ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας 

του Δημοσίου, που αφορούν την απασχόληση των συνταξιούχων, γενικά, δεν έχουν εφαρμογή για 

τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου.».  

 

13. Με το άρθρο 28 αντικαθίσταται το άρθρο 28 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 28 

 Ανταποδοτική σύνταξη 

 

 1. Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του Κεφαλαίου αυτού, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα 

σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται 

ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως ορίζονται στο 

άρθρο αυτό, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 34, και τα κατ’ έτος ποσοστά 

αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων. 

 

 2. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας 

ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη: 

 

 α. Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια 

του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκον της διαίρεσης του 

συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως 

σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων 

αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. 

Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου 

για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 

4 του άρθρου 8 του παρόντος. 

 β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του 

άρθρου 40, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40, καθ’ όλη 

τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου. Για το διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού 

εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν 

ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης, 
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συνυπολογιζομένων, με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφισταμένων κατά το διάστημα αυτό 

κοινωνικών πόρων υπέρ των αντίστοιχων ταμείων. Στο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που 

πράγματι καταβλήθηκε για κάθε ασφαλισμένο συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και η ασφαλιστική 

εισφορά που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη. «Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών 

λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες 

κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 

 Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα 

συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που 

παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά είτε με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992, ως 

συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών, 

λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια 

ασφάλισής του. 

Από 1.1.2019 για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 

ασφαλισμένους του άρθρου 40, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 

ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά ύψους 20% το 

ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης. 

 γ. Για τους ασφαλισμένους για τους οποίους, από την 1.1.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 38, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου, αλλά έως την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κατέβαλλαν ασφαλιστική εισφορά με ασφαλιστικές κατηγορίες, ως συντάξιμες 

αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό που 

αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που 

πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης. 

 δ. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, ύστερα από την καταβολή του ποσού 

εξαγοράς που προβλέπεται, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον 

ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό - εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά ύψους 20% το ποσό 

που πράγματι καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. Οι πλασματικοί χρόνοι που 

αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ποσού της 

ανταποδοτικής σύνταξης. 

 3. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των αιτήσεων συνταξιοδότησης που 

θα κατατεθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντός του έτους 2016 ως συντάξιμες 

αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός - εισόδημα κατά τις ειδικότερες λοιπές 

προβλέψεις του παρόντος άρθρου που προκύπτει από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης. 

Εφεξής ετησίως η περίοδος αυτή αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος. 

 Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης 

ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 και έως την 

υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών 

αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που 

λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση 

έως πέντε (5) ετών ασφάλισης. 

 Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος 

ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως 

συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 έως την έναρξη της συνταξιοδότησης, τότε 

για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, 

πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 

1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης. 
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 4. Καταργούνται εφεξής και δεν εφαρμόζονται επί των αιτήσεων συνταξιοδότησης που 

υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι εξής διατάξεις: άρθρο 29 παρ. 3 Ν. 

2084/1992 (Α` 165), άρθρο 64 Ν. 2676/1999 (Α` 1), άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 2084/1992 (Α` 165), άρθρο 5 

παρ. 11 Α.Ν. 1846/1951 (Α` 179), άρθρο 23 εδάφιο πέμπτο Π.δ. 913/1978 (Α` 220), άρθρο 44 παρ. 4 

Π.δ. 284/1974 (Α` 101), άρθρο 5 παρ. 4 Υ.Α. Β2/54/3/236/76/οικ. 695/1977 (Β`329), άρθρο 46 παρ. 

8α Β.δ. 29/5/25.6.58 (Α` 96), άρθρο 17 παρ. 2 Π.δ. 419/1983 (Α` 154), άρθρο 17 Π.δ. 419/1980 (Α` 

11), άρθρο 20 Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (77/1933), άρθρο 18 παρ. 1 περίπτωση ε` Υ.Α. 

31720/Σ.503/10.12.1962 (Β`503), Υ.Α. Φ.43/οικ.1135/1988 (Β`404), άρθρο 1 Π.δ. 460/1989 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 982/1979 (Α` 239), Υ.Α. Φ.41/241/1996 (Β`228), άρθρο 16 παρ. 

2 Ν. 3232/2004 (Α` 48) σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 3029/2002 (Α` 160), άρθρο 24 παρ. 2 

Π.δ. 258/2005 (Α` 316), άρθρο 9 Π.δ. 116/1988 (Α` 48), άρθρο 6 του Β.δ. 5/1955 (Α` 18), άρθρα 97 και 

110 Π.δ. 668/1981 (Α` 167), άρθρο 1 Π.δ. 418/1985 (Α` 146), άρθρο 14 Υ.Α. Φ.29/1455/1977 (Β` 1028), 

άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 3863/2010 (Α` 115) και κάθε αντίθετη διάταξη. 

 

14. Με το άρθρο 29 αντικαθίσταται το άρθρο 33 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 33 

 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία 

 καταβαλλόμενων συντάξεων 

 

1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων 

χορηγούνται από τον ΟΓΑ, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 

14, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων της 

επόμενης παραγράφου. 

 

 2. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, συντάξεων, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο 

συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Αν ο συντάξιμος 

μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός 

υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιμή τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο συντάξιμος μισθός υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές με τη χρήση των 

ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την 

ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα 

εφαρμογής της διάταξης αυτής. 

 

3. Ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 31, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι 

μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το 

ποσό της διαφοράς και καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 του 

άρθρου 14, εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους.». 

 

15. Με το άρθρο 30 αντικαθίσταται το άρθρο 34 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 34 
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 Χρόνος ασφάλισης 

 1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου αυτού είναι: 

 

 α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον 

Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για τον 

οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για τους μισθωτούς ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται και ο 

χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

 β. Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι 

την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 

 γ. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (Α` 115), των 

άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011 (Α` 1ζ0), του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17 του Ν. 

3865/2010 (Α` 120), και του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (Α` 165). Όπου για την αναγνώριση των 

πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με 

την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου 

ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης εξαγοράς. 

Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα 

πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του 

τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 

Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, αυταπασχολούμενου ή ενός από τα πρόσωπα του άρθρου 

40, η εισφορά υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο εισόδημά τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 

αναγνώρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 98 και 40. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς 

καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. 

 Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. 

Η εισφορά των αιτήσεων αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που θα υποβληθούν από τους 

ελευθέρους επαγγελματίες - αυταπασχολούμενους και τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 40 

του παρόντος από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 31.12.2016 θα υπολογιστεί επί του 

μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημά τους του 

φορολογικού έτους 2015. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι ασφαλισμένοι που 

συνταξιοδοτού- νται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, έχουν 

δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 

3996/2011. 

 δ. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους 

εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, καθώς και ο χρόνος που 

έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Αναγνωρίσεις χρόνων, οι οποίες δεν έχουν 

ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την 

ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. ε. Ο 

χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παρ. 2. 2. Κάθε ασφαλισμένος του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον παύει 

να έχει την ασφαλιστέα στον Ε.Φ.Κ.Α. απασχόληση ή ιδιότητα, δικαιούται να συνεχίσει την ασφάλισή 

του στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 18 και 37. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί 

στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών 

συνεχίζουν αυτήν στον Ε.Φ.Κ.Α.. 
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 Οι ασφαλισμένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. 

φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον 

Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά στον Κλάδο του τελευταίου εντασσόμενου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής 

τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα που έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των 

εντασσομένων φορέων, τομέων και κλάδων και συνεχίζουν αυτή στον Ε.Φ.Κ.Α.. 

 Η αναγνώριση του χρόνου της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 (Α` 272) εξακολουθεί να είναι 

σε ισχύ. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν μηνιαία εισφορά ύψους 20% επί του 70% του 

προβλεπόμενου, κατά την υποβολή της αίτησης, κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω 

των 25 ετών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της ανωτέρω εισφοράς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης. 

 

 3. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. 

φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, 

συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα ή 

απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, 

τομέων κλάδων και λογαριασμών. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές 

στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, ενώ δε συνέτρεχαν 

οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές 

ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής. 

 

 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 3 του Ν. 1358/1983 (Α` 64), το 

εδάφιο γ` της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως τροποποιημένο ισχύει μετά την 

αντικατάστασή του με την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, καθώς και κάθε διάταξη που 

ορίζει διαφορετικά από το παρόν.».  

 

 

16. Με το άρθρο 31 αντικαθίσταται το άρθρο 35 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 35 

 Εφάπαξ παροχή 

 

 1.Από 1.1.2017 στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται 

υποχρεωτικά τα πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπαχθεί στην 

ασφάλιση των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, σύμφωνα με την περίπτωση α` της παρ. 

4 του άρθρου 37 του Ν. 4052/2012 (Α` 41), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 

του παρόντος, καθώς και όσοι, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 

4052/2012 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 76 του παρόντος αναλαμβάνουν εργασία ή 

απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα, η οποία, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ως άνω 

ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

δημιουργούσαν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή των εν λόγω ταμείων, 

τομέων, κλάδων και λογαριασμών. 

 

 2. Από 1.1.2017 πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι: 
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 α. Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών 

πρόνοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. του άρθρου 74 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την 

περίπτωση β` της παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με 

την παρ. 6 του άρθρου 75 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των 

κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία 

νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις. 

 β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, όπου 

προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους μισθωτούς. 

 Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων μισθωτών, 

προσδιορίζονται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, 

κλάδων και λογαριασμών προνοίας στο ΕΤΕΑΕΠ, με εξαίρεση τους μισθωτούς ασφαλισμένους στους 

τομείς προνοίας του πρώην ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των 

ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38. 

Από 1.1.2017 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ των 

ασφαλισμένων από 1.1.1993 και εφεξής μισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί των 

ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38. 

Από 1.1.2017 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ όλων των 

πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων, ορίζεται σε ποσοστό 4%, 

υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω 

των είκοσι πέντε (25) ετών, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Από 1.1.2019 το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για όλους τους πριν και μετά την 

1.1.1993 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και ιατρούς, των οικείων 

τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού 

που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για 

τους έμμισθους δικηγόρους, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου επιμερίζεται σε 2% για τον 

ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα. 

 Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν 

τα ποσοστά της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης 

υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου 

μισθωτού. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα 

εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους. 

 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

καθορίζονται ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς, καθώς 

και κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

 

 3. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος 

έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και συντρέχουν οι απαιτούμενες χρονικές 

προϋποθέσεις από τη νομοθεσία που διέπει το τελευταίο από τα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, 

κλάδους ή λογαριασμούς κατά την ημερομηνία ένταξης ή, σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης 

πριν από την ημερομηνία ένταξης, λαμβάνονται υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις από τη νομοθεσία 

που διέπει το τελευταίο ταμείο, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ασφάλισης στον οποίο υπήρχε 

ασφάλιση και ισχύουν κατά την ημερομηνία ένταξης. Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη από 

ταμείο, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέμεται η εφάπαξ 

παροχή, εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε προσυνταξιοδοτική παροχή. 
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 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των ταμείων, 

τομέων, κλάδων ή λογαριασμών του άρθρου 75 του παρόντος από τις οποίες προβλεπόταν ως 

προϋπόθεση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής η προηγούμενη συνταξιο- δότηση από φορέα 

επικουρικής ασφάλισης. 

 β. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που δεν είχε αποκτήσει κατά το χρόνο του θανάτου του 

δικαίωμα για λήψη εφάπαξ παροχής, δηλαδή ασφαλισμένου, ο οποίος απεβίωσε πριν την επέλευση 

του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, χορηγείται εφάπαξ παροχή στα πρόσωπα της 

οικογένειάς του, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, του 

φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Αν, σύμφωνα με το προηγούμενο 

εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόσωπα της οικογένειας που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του 

ασφαλισμένου, η εφάπαξ παροχή χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με 

το κληρονομικό τους δικαίωμα. Αν, σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια, δεν υπάρχουν πρόσωπα που 

να δικαιούνται την εφάπαξ παροχή, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει κατά το χρόνο θανάτου του 

εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση, αυτή καταβάλλεται στους γονείς, αδελφούς/ ες του θανόντος 

ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος. 

 Εάν ο ασφαλισμένος απεβίωσε μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης (γήρατος ή αναπηρίας), 

η εφάπαξ παροχή χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής. 

 γ. Δεν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. 

 

 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ποσόν της εφάπαξ παροχής με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, ισούται με το άθροισμα του τμήματος της 

εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και του τμήματος της 

εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής. 

 α. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31.12.2013: 

 αα. Για τους μισθωτούς: 

 Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το 

γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, 

υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με 

ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. 

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών 

που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον 

υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών 

και το επίδομα αδείας. 

 Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 

του άρθρου 8 του παρόντος. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω 

πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο 

σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). 

 Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ως άνω 

ποσοστό (60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

 Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%). 
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 Στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος εφάπαξ παροχής έχει μισθοδοτηθεί για λιγότερο από πέντε (5) 

έτη, για τον υπολογισμό του μέσου όρου πενταετίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της 

πενταετίας ομοιοβάθμου του ή ασφαλισμένου με τα ίδια έτη ασφάλισης. Αν δεν είναι δυνατός ο 

υπολογισμός πενταετίας, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που έχει 

πραγματοποιηθεί. 

 Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και των φορέων 

πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που αποχώρησαν από την 1.1.2014 έως την έναρξη ισχύος του ν. 

4387/2016 (Α 85), ως αποδοχές για τον υπολογισμό του τμήματος αυτού της εφάπαξ παροχής νοείται 

ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη 

πριν από την αποχώρησή του, εφόσον καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου, 

χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και αδείας. 

Για τον υπολογισμό του τμήματος της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας 

Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων 

Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και τις 

31.12.2013, ως ποσοστό εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4% και το ποσοστό αναπλήρωσης 

καθορίζεται στο 60% επί τεκμαρτών συντάξιμων αποδοχών. Οι τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές 

προσδιορίζονται με τη χρήση εισφορών εικοσαετίας έως και 31.12.2013, οι οποίες 

αναπροσαρμόζονται με το επιτόκιο επιστροφής εισφορών όπως ισχύει την 31η.12.2013, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2335/1995 (Α`185) και στην υπουργική απόφαση Φ. 

80000/οικ.26625/1319/2006 (Β`1772). Ο μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών αποτελεί τις 

συντάξιμες αποδοχές για τα έτη ασφάλισης έως και τις 31.12.2013. Μετά το έτος 2013 έως και το 

έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης ο ως άνω μέσος 

όρος των τεκμαρτών αποδοχών προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία 

υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος από ένα (1). 

 ββ. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους: 

 Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους 4%, η εφάπαξ παροχή αποτελείται 

 «από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%) »  των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες 

κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια 

δευτέρου δεκαδικού ψηφίου. 

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό 

εισφοράς, «ως άνω ποσοστό (60%) αναπροσαρμόζεται» αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής 

Αναλογιστικής Αρχής. 

Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%). 

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των τιμών των 

ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, 

κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν διαμορφωθεί 

κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος. 

 Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 8 του παρόντος. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω 

πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από το επάγγελμα ή την εργασία. Ο 

133



σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παρ. 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος από ένα (1). 

 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

ύστερα από οικονομική έκθεση καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες για όσους αυτοτελώς 

απασχολούμενους η εισφορά τους δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς 

και κάθε άλλο θέμα που απαιτείται για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής. 

 β. Για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1.1.2014 και εφεξής: 

 Για τους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους το τμήμα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί 

στα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα 

προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές εισφορές που 

καταβάλλονται από 1.1.2014 και εφεξής για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με 

βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των 

εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης. 

Η συσσώρευση των εισφορών θα γίνει με το πλασματικό ποσοστό επιστροφής, το οποίο προκύπτει 

από την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων. 

 γ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων α` και β` ισχύουν τα εξής: 

 Το τμήμα της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής 

προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 
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 Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί μιας βάσης υπολογισμού εισφορών, πρέπει αυτή να 

μετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση εισφορών να λαμβάνεται υπόψη 

στον υπολογισμό του ετήσιου πλασματικού ποσοστού επιστροφής. 

 Αυτοί που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν την 1.1.2014 το ποσό της εφάπαξ παροχής αποτελείται 

από δύο τμήματα και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:  

 

  
 

 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

 

 5. Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία 

ή το επάγγελμα από 1.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν 

ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού 

της παροχής βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

 

 6. Οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ παροχή με το καθεστώς του Ν. 103/1975 (Α` 167) για χρόνους 

ασφάλισης μέχρι 31.12.2005, εξακολουθούν να τα καταβάλλουν οι ίδιοι σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο παρόν άρθρο. 

 Για τους ασφαλισμένους στο καθεστώς του Ν. 103/1975 (Α` 167), μετέπειτα Κλάδο Πρόνοιας 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Τομέα Πρόνοιας Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Π.Δ.Υ., χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση 
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δικαιώματος χορήγησης εφάπαξ παροχής με το καθεστώς του Ν. 103/1975 (Α` 167) από τα Ν.Π.Δ.Δ. 

είναι ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στο καθεστώς του Ν. 103/1975 (Α` 167), ο χρόνος 

ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε ταμείο, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό πρόνοιας 

που εντάσσεται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μέχρι την ένταξή του σε αυτό. Μετά την 1.1.2017 χρόνος ασφάλισης 

για θεμελίωση δικαιώματος χορήγησης εφάπαξ παροχής με το καθεστώς του Ν. 103/1975 (Α` 167) 

αποτελεί και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

 

Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι, υπολογίζεται με βάση τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 4 περίπτωση α` του παρόντος άρθρου, για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους 

που έχει διανυθεί από 1.10.1975 έως 31.12.2013 και καταβάλλεται κατ` αναλογία από το νομικό 

πρόσωπο, στο οποίο ετη- ρείτο ο λογαριασμός του Ν. 103/1975 (Α` 167) και στον οποίο ήταν 

ασφαλισμένος ο υπάλληλος τις 31.12.2005 ή πριν την ημερομηνία αυτή σε περίπτωση μετάταξης/ 

μεταφοράς και το υπόλοιπο ποσό από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικό διάστημα ασφάλισης έως 

31.12.2013 σε οποιοδήποτε ταμείο, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό πρόνοιας που εντάσσεται σε αυτό. 

 Για το χρονικό διάστημα μετά από την 1.1.2014 και εφεξής η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται και 

αποδίδεται από τον οικείο φορέα με βάση τα οριζόμενα στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 του 

παρόντος. 

 Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηματιζόμενων Κεφαλαίων του οικείου λογαριασμού του Ν. 

103/1975 (Α` 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήματος, τούτο συμπληρώνεται 

κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασμός και σε 

καμιά περίπτωση δεν βαρύνει το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση μετατροπής, κατάργησης ή συγχώνευσης 

του Ν.Π.Δ.Δ., η επιβάρυνση για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισμό 

του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε περίπτωση μεταφοράς των 

υπαλλήλων στο Δημόσιο και σε καμία περίπτωση από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηματιζόμενων κεφαλαίων του οικείου λογαριασμού του Ν. 

103/1975 (Α` 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήματος, τούτο συμπληρώνεται 

κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασμός και σε 

καμιά περίπτωση δεν βαρύνει το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..   Σε περίπτωση μετατροπής, κατάργησης ή 

συγχώνευσης του Ν.Π.Δ.Δ., η επιβάρυνση για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον 

προϋπολογισμό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε περίπτωση 

μεταφοράς των υπαλλήλων στο Δημόσιο και σε καμιά περίπτωση από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

 

 7. Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής από υπηρεσία, εργασία ή επάγγελμα, για το οποίο 

ασφαλίστηκαν σε ταμείο, τομέα, κλάδο και λογαριασμό πρόνοιας για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 

τριών (3) ετών ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3β, 

εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, επιστρέφονται οι ατομικές 

τους εισφορές, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μετά την επέλευση του ασφαλιστικού 

κινδύνου μαζί με τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική, του φορέα κύριας ασφάλισης. 

 Για επιστροφή ατομικών εισφορών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων 

καταστατικών για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό προκύπτει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2335/1995 (Α` 185) και την υπουργική 

απόφαση Φ.80000/οικ.26625/1319/17.11.2006 (Β` 1772). Για επιστροφή εισφορών χρονικών 

διαστημάτων από 1.1.2014 και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου ποσού προκύπτει από τη 

συσσωρεμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα. 
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 8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη της 

νομοθεσίας που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο καταργείται. Η παρ. 3 

του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 (Α` 160) καταργείται από τότε που άρχισε να ισχύει. 

 

 9. Ειδικά, η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους δικαιούχους των Τομέων Πρόνοιας του 

Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 

(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταμεία», και τους 

μετόχους των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και 

Αεροπορίας, εφεξής «Ειδικοί Λογαριασμοί», καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής: 

 α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31.12.2014 υπολογίζεται, σύμφωνα με τις οικείες 

καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών. 

 β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, 

για το μεν χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές 

διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών, για το δε χρόνο μετοχικής σχέσης από 1.1.2015 

και εφεξής, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών 

με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), κατά το μαθηματικό τύπο της παρ. 4γ του παρόντος. 

 

 10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε όλους τους δικαιούχους που 

είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που 

προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή σε όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 

612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με βάση 

τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 1 

των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α` 210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε 

αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσους λαμβάνουν επίδομα, σύμφωνα με το άρθρο 

42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. 

 

 11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά 

από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει κατά την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».  

 

 

17. Με το άρθρο 32 αντικαθίσταται το άρθρο 36  του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 36 

 Παράλληλη ασφάλιση 

 

 1. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει 

βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς 

ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική 

δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον 

παρόντα νόμο. Στην περίπτωση αυτή για τις πλέον της πρώτης αναληφθείσες επαγγελματικές 

δραστηριότητες δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς. 
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 2. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν 

εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δραστηριότητες για τις οποίες 

υπάγονταν ή θα υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση ενός φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού 

ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.: α) μηνιαία ασφαλιστική 

εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή 

σχέση παροχής υπηρεσιών και β) ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39, 

για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται 

δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή 

δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39. 

 3. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους 

προέκυπτε, βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων κάθε φορέα, τομέα, κλάδου ή 

λογαριασμού από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α., όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, υποχρεωτική υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς 

για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές. 

 4. Όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3, παλαιοί ασφαλισμένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και 

καταβάλλονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εισφορές σε δύο ή περισσότερους φορείς, 

τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά, κατόπιν υποβολής 

σχετικής αίτησης τις προβλεπόμενες εισφορές επί των αποδοχών τους και μετά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου, ώστε να συμπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση 

δικαιώματος και δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή 

καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου ή την εισφορά των άρθρων 

39 ή 40. 

5. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των προσώπων του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζεται το άρθρο 28 και η επιπλέον παροχή, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί 

επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία 

ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα 

προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του 

άρθρου 33 εφαρμόζονται αναλόγως. 

6. Οι διατάξεις του παρόντος, πλην της παρ. 5, έχουν εφαρμογή από 1.1.2017. 

7. Καταργείται το άρθρο 39 του Ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει 

διαφορετικά τα θέματα του παρόντος. 

8. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον 

Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, 

τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν αίτησής του, 

την ασφάλισή του για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την 

προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που επιλέγει.».  

 

18. Με το άρθρο 33 αντικαθίσταται το άρθρο 37 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 37 

 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 

 

 1. Το άρθρο 18 εφαρμόζεται αναλόγως και στους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, με την 

επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων. 
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 2. α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα καταβάλλεται μηνιαία 

εισφορά κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στα άρθρα 38, 39, 40. 

 β. Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο κύριας 

ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου - 

εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική 

ασφάλιση. 

 Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων 

καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της 

υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 

4 του άρθρου 8 του παρόντος. 

Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών 

του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο 

της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί 

υπολογιζόμενης αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη. 

γ. Προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενων, το ποσοστό εισφοράς με το οποίο βαρύνεται ο 

προαιρετικά ασφαλισμένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 39, για τους 

ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης. 

Η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος 

επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη 

διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοζόμενου κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 

Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών 

του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαίως εξ’ ολοκλήρου το σύνολο της 

εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί υπολογιζόμενη αντιστοίχως επί του 

εισοδήματος όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη. 

 δ. Προκειμένου περί ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α., το ποσοστό εισφοράς με το οποίο βαρύνεται ο 

προαιρετικά ασφαλισμένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 40, όπως αυτό 

διαμορφώνεται από 1.1.2022 και εφεξής. Η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζεται βάσει 

του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, 

το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρμοσμένου 

με το μεικτό περιθώριο κέρδους. Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές 

σε χρήμα από τον Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαίως εξ ολοκλήρου το 

σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί υπολογιζόμενη αντιστοίχως επί του 

εισοδήματος όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη. 

 3. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς 

προαιρετικής ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία του ασφαλισμένου 

προς τον φορέα ή σε περίπτωση οφειλής έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι 

τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. 

 4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του Ν. 2θ84/1992, 41 του Α.Ν. 1846/1951, 22 παρ. 1 του Ν. 

1654/1986, 26 παρ. 14 του Ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.».  

 

19. Με το άρθρο 34 αντικαθίσταται το άρθρο 38 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 38 

 Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών 
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 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης 

ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των 

εργαζομένων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 17 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου, με 

εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και 

βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε 

βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του 

παρόντος. 

 2. α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί 

στον εκάστοτε προ- βλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, το δεκαπλάσιο του ποσού που 

αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 

 β. Το ανώτατο όριο της περίπτωσης α εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή 

έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου. 

  γ. Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο 

ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με 

βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 

 3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά 

ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες 

ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 

1846/1951: 

 α. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του 

Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ ως έμμισθοι ασφαλισμένοι, 

ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Για την κατηγορία αυτή των 

ασφαλισμένων, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τον ασφαλισμένο καθορίζεται από 1.7.2016 

σε 17%, από 1.1.2017 σε 15%, από 1.1.2018 σε 10% και από 1.1.2019 και μετά σε 6,67%. Το ύψος της 

ασφαλιστικής εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται από 1.7.2016 σε 3%, από 1.1.2017 σε 5%, από 

1.1.2018 σε 10% και από 1.1.2009 και μετά σε 13,33%. 

 β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του 

ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική 

ασφάλιση. 

 γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι 

διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις 

εισπραττόμενες αμοιβές, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί του συνολικού ποσού των 

αμοιβών. 

 δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των 

ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή. 

 ε. Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών 

υπολογιζομένων επί της αμοιβής. 

 στ. Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, και άλλα πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, 

ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από 

τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών. Στο εισόδημα, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το 

οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, 
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καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως 

εφαρμοζομένων, μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 3 του άρθρου 39 του παρόντος. 

 ζ. Για πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου. Εάν ο διορισμός των ανωτέρω προσώπων έχει γίνει μέχρι 31.12.2016 εφαρμόζεται ως προς 

την εργοδοτική εισφορά η 111482/0092/30.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 4005). 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα που επέλεξαν να διατηρήσουν το ασφαλιστικό - 

συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής 

περίθαλψης, στο οποίο υπάγονταν πριν από το διορισμό τους στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με την 

περίπτωση α`της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (Α` 103). Στην περίπτωση αυτή η εφεξής 

υπηρεσία τους στις ανωτέρω θέσεις θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - 

συνταξιοδοτικό καθεστώς. 

 Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή 

νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης 

φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 4. Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών 

εισφορών κλάδου σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος 

του παρόντος αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως 

ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω 

παράγραφο. 

 5. Δεν αναπροσαρμόζονται, και παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, που εμπίπτουν στις κατηγορίες που 

εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 

του Ν. 4336/2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ11321/οικ.47523/1570 απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β` 2311), καθώς και των εργαζομένων 

που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 3863/2010 (Α` 115), όπως ισχύει, καθώς 

και όσοι για την απασχόλησή τους δεν υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά 

υπάγονταν είτε αποκλειστικά και μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε εκτός αυτού και στον 

κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος. Στο ίδιο ύψος παραμένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές 

εισφορές. 

 6. Τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισμένων που υπάγονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή 

ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο ΝΑΤ, 

υπολογίζονται μηνιαίως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τον 

προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή την τελευταία ισχύσασα ΣΣΕ του κλάδου, πλέον των επιδομάτων που 

προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του Π.δ. 913/1978. Οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίμηνο. 

 7. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την 

ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοθεσία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρμοζομένης. 

 8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου 

σχετικά με τις εισφορές των κατά την παράγραφο 5 εξαιρούμενων κατηγοριών ασφαλισμένων, την 

ενσωμάτωση αυτών στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

9. Από την 15.9.2016 η εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. δ`, στο άρθρο 4 παρ. γ` του Ν.δ. 

465/1941 (Α` 301), στο άρθρο 36 παρ. 2 του Ν.δ. 158/1946 (Α`318), στο άρθρο 3 παρ. Γ` του Ν. 

1872/1951 (Α`202), στο άρθρο 4 παρ. 3 περίπτωση β` του Ν. 4041/1960 (Α` 36), στο άρθρο 4 του Ν.δ. 
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4547/1966 (Α` 192), στα άρθρα 11, 14 και 15 του α.ν. 248/1967 (Α` 243), στα άρθρα 2, 3 και 8 του Ν. 

1344/1973 (Α` 36), στο άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1866/1989 (Α` 222), στους νόμους 248/1967, 

1989/1991, καθώς και στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται. 

 Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις 

εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση 

του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά κύριας σύνταξης επί των αποδοχών που 

ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%. 

Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται σε ποσοστό 7,5% για τον 

Δεκέμβριο του 2016, αναπροσαρμοζόμενου τούτου ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και 

εφεξής, ώστε την 1.1.2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει 

διαφορετικά το θέμα καταργείται. 

 10. Από 1.7.2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι ασφαλιστικές 

εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού 

λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους 

λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου. 

 Από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος 

φόρος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α` 167) κατατίθενται από τους εργοδότες 

μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο 

πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου. 

 Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. 

Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.».  

 

20. Με το άρθρο 35 αντικαθίσταται το άρθρο 39 του ν.4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 39 

Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 

 

1. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, 

που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, 

τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, 

όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, 

ανέρχεται σε ποσοστό 20%. 

 Από 1.1.2019, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου διαμορφώνεται σε 13,33%, με την επιφύλαξη 

του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3. 

 2. α. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με 

βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητάς τους κατά το 

προηγούμενο φορολογικό έτος. 

 Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως 

αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους 

κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως 

εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για 

το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου 

αποτελέσματος. 
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 Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιριών νοείται, για τη 

δραστηριότητά τους αυτή και για την εφαρμογή του παρόντος, το γινόμενο του πολλαπλασιασμού 

των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή. Σε 

περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. 

 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα των κανόνων προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού 

εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και ο τρόπος είσπραξης. 

 β. Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, μπορούν να 

επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που 

προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρούσας παραγράφου. Το ύψος της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα 

εισφέρει και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγονται από τους ασφαλισμένους με την ως 

άνω αίτησή τους, με την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος. 

 Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση του άρθρου 98. 

 Η νέα βάση υπολογισμού αρχίζει να εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα 

υποβολής της αίτησης και παύει να ισχύει είτε από τον επόμενο μήνα από την ανάκληση της αίτησης 

ή την υποβολή νέας αίτησης εκ μέρους του ασφαλισμένου είτε αυτοδικαίως και πριν από την 

παρέλευση του επιλεγέντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικού διαστήματος, εφόσον προ- κύψει 

ανώτερη βάση υπολογισμού βάσει του μηνιαίου εισοδήματος σε σχέση με την επιλεγείσα. Με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 

 3. Από 1.1.2017 η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε 

προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο 

βασικό μισθό άγαμου μισθωτού. 

 Από 1.1.2019 η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται 

του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. 

 Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα 

ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές 

της μερικής απασχόλησης. 

 Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η 

διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 38. 

 4. Διατάξεις νόμου που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τους 

ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, 

καταργούνται από 1.1.2017. 

 5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται: α) για τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και 

περίπτωση, και β) για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας, Οι δικηγόροι αυτοί καταβάλλουν την εισφορά του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 3. 

 6. Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών 

διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής 

στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και ασκούν ελεύθερο 

επάγγελμα, καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τις 

ασφαλιστικές εισφορές των παραγράφων 1, 2 και 3. 
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 7. Υποχρέωση εισφοράς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, έχουν και τα εξής πρόσωπα: 

 α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και 

των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα 

ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (επαγγελματική, βιοτεχνική ή 

εμπορική δραστηριότητα). 

 β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών με επαγγελματική, βιοτεχνική ή 

εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον είναι μέτοχοι κατά ποσοστό τουλάχιστον 

3%. 

 γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή 

πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών 

μετοχών. 

 δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με 

απόφαση των εταίρων. 

 ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. 

 8. Υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών 

Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που τυχόν προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, αναπροσαρμόζονται ισόποσα και σταδιακά ετησίως από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε 

από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο ύψος που ορίζεται στην παράγραφο 1. 

 9. Στους ασφαλισμένους της παραγράφου 1 που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για 

τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και 

τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38. 

 Αν η υπαγωγή του ασφαλισμένου στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου αμφισβητείται, μπορούν 

να υποβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του ΕΦΚΑ από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο. Με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία 

των αντιρρήσεων και ο τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. 

 10. α. Από 1.7.2016 καταργούνται διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταμείου 

Νομικών» (Α` 164), 6 του Οργανισμού Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων 

(136/167/16.2/7.3.1988 απόφαση Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Β` 131), 4 του Κανονισμού 

του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ. 113/1987, Α` 65), 4 του β.δ. της 6/22.9.1956 (Α` 209), 4 του α.ν. 

2682/1940 (Α` 411), 37 του ν. 4507/1966 (Α` 71), 4 του π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α` 24), 7 παράγραφος 

Ζ` του ν. 4043/2012 (Α` 25) και το π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α` 93) που προβλέπουν ένσημα υπέρ της 

κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και 

υποθηκοφύλακες. Ομοίως, καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές των Συμβολαιογράφων υπέρ 

των Τομέων Ασφάλισης Νομικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ενιαίου 

Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) επί των δικαιωμάτων τους από τη σύνταξη 

συμβολαίων και πράξεων. Ειδικώς, τα καταργούμενα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωμάτων στα 

κρατικά - τραπεζικά συμβόλαια των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του 

οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται, προκειμένου να διανεμηθούν, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α` 96). 

 β. Από 1.1.2017 καταργείται η εισφορά υπέρ του πρώην ΤΕΑΔ (νυν ΕΤΕΑΕΠ) επί του ενσήμου 

επικύρωσης της περίπτωσης δ` της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (Α` 164), όπως 

προστέθηκε με την περίπτωση α` της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α` 230). 

 11. α. Ειδικά για τους δικηγόρους, καταβάλλεται υπέρ του ΕΦΚΑ ποσοστό 20% επί της ελάχιστης 

αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 
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έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη 

σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή 

της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο 

δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά 

αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου. 

 β. Αν τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο 

ασφαλισμένος καταβάλλει τη διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2042/1992. 

 γ. Αν τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν τη μηνιαία εισφορά που οφείλεται, δεν 

επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους. 

 12. Από 1.1.2017 ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές εισφορές και την εισφορά που 

προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας 

υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ - 

ΜΜΕ, και υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων ΕΤΑΑ, την 

οποία αποδίδει στον ΟΑΕΔ. Επί εμμίσθων ασφαλισμένων που εκ της ιδιότητάς τους ασκούν και 

ελευθέριο επάγγελμα, οι ως άνω εισφορές επιβάλλονται μόνον επί των μηνιαίων αποδοχών τους. 

 13. Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν σαράντα (40) χρόνια ασφάλισης, μπορούν με αίτησή τους 

να καταβάλλουν μειωμένη κατά ποσοστό 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την 

προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης. 

 14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις 

των περιπτώσεων β`, ε`, ιγ` και ιη` της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α` 145), των άρθρων 

9, 10, 11 και 14 του ν. 915/1979 (Α` 103), της παρ. 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (Α` 137), της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004 (Α` 48) και της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 3655/2008 (Α` 

58). 

 15. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, 

βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για τους οποίους, βάσει των 

γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον ΟΑΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων που 

υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών 

Πρακτόρων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2015, παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 

31.12.2016. 

 16. Η σταθερή μηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς και οι ασφαλιστικές 

κατηγορίες ή αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για 

τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης 

του ΕΤΑΑ (Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Τομέας Σύνταξης και 

Ασφάλισης Υγειονομικών, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2015, 

παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31.12.2016. Η εισφορά για την ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ και για 

τον κλάδο μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ καταργείται από την 1.1.2016. 

 17. Μέχρι 31.12.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να 

εισπράττονται από τους υφιστάμενους, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

ασφαλιστικούς φορείς. 

 18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά 

από γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρμογή των κανόνων του παρόντος νόμου σχετικά 

με τις εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι μέχρι 

145



την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην 

ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, η ασφάλιση και η 

καταβολή των εισφορών συνεχίζει με το καθεστώς που ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου. 

 Από 1.1.2017 το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που δεν καταβάλλεται βάσει των άρθρων 39 και 

40 του ν. 4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών 

εισφορών, επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. 

Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών 

εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται 

ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού 

διαστήματος.» 

 

21. Με το άρθρο 36 αντικαθίσταται το άρθρο 40 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 40 

 Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ  

 

1. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως 

ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ασφαλίζονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στην ασφάλιση 

του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, καταβάλλουν από 1.1.2017, ανεξαρτήτως του 

χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί 

του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την 

ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του 

ΟΓΑ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Από 1.1.2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά 

υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο 

αποτέλεσμα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που 

υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. 

Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω 

φορολογητέου αποτελέσματος. Ως φορολογητέο εισόδημα καθενός εκ των συζύγων και των 

ενήλικων τέκνων που απασχολούνται σε οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση λαμβάνεται το 

κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση β` της παραγράφου  

2. Αν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα είναι ανώτερο από το γινόμενο των μελών της εκμετάλλευσης 

επί της ελάχιστης βάσης υπολογισμού της εισφοράς αναγόμενη σε ετήσια βάση, ως εισόδημα για 

κάθε μέλος της εκμετάλλευσης νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος προς τον αριθμό 

των μελών της. 2. Το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους της 

παραγράφου 1 και τους μελλοντικούς ασφαλισμένους της ίδιας κατηγορίας κατ` επάγγελμα αγρότες, 

ορίζεται ως εξής: α. Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 

κλάδου κύριας σύνταξης ορίζεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων, κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, ασφαλιστικών κατηγοριών. β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές 

κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως 

ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, αναγόμενο σε μηνιαία βάση, όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 

70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι 

πέντε (25) ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της 
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μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38. γ. Από 

1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών διαμορφώνεται σε 

14%. δ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 

διαμορφώνεται σε ποσοστό 16%. ε. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το ως άνω ποσοστό 

διαμορφώνεται σε 12% από 1.1.2019 έως 31.12.2019, σε ποσοστό 12,67% από 1.1.2020 έως 

31.12.2020, σε ποσοστό 13% από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και σε ποσοστό 13,33%, από 1.1.2022 και 

εντεύθεν. 3. Από 1.1.2019 και εντεύθεν η ελάχιστη μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται: α. 

από 1.1.2019 έως 31.12.2019 του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του ποσού που 

αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, β. 

από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19% επί του ποσού που 

αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, γ. 

από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,5% επί του ποσού που 

αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, και 

δ. από 1.1.2022 και εντεύθεν του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του ποσού που 

αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. 4. 

Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν 

τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει 

βάσει του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1. Το ύψος της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει και το 

χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγονται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους, 

με την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος. Η νέα βάση 

υπολογισμού αρχίζει να εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής της 

αίτησης και παύει να ισχύει είτε από τον επόμενο μήνα από την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή 

νέας αίτησης εκ μέρους του ασφαλισμένου, είτε αυτοδικαίως και πριν την παρέλευση του 

επιλεγέντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος, εφόσον προκύψει ανώτερη βάση 

υπολογισμού βάσει του μηνιαίου εισοδήματος σε σχέση με την επιλεγείσα. Με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 5. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 

εφαρμόζονται αναλογικά και στις εξής κατηγορίες ασφαλισμένων: α) Στους ασφαλισμένους, που 

ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, υπάγονταν ή θα υπάγονται, έως 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, 

όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην ασφάλιση του ΟΓΑ με εισοδηματικά ή 

πληθυσμιακά κριτήρια, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας ασφαλιστικής τους εισφοράς 

κλάδου κύριας σύνταξης. β) Στους κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, 

όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε 

επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά 

συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW. γ) Στους απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία 

πρώην ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική 

ανάπτυξη, όπως αυτά του αγροτουρισμού και της αγροβιοτεχνίας, στο πλαίσιο των σχετικών 

Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν. δ) Στους κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως 

και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές 

σε λαϊκές αγορές. ε) Στους ασφαλισμένους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές 

διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο 

Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα 
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μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημερών ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες 

μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, 

θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς 

απασχολούμενοι αγρότες, και άρα εξαιρούνται της ασφάλισης ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους 

αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστημα των εκατόν πενήντα (150) ημερών μπορεί να κατανεμηθεί κατά 

τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. 6. Οι 

ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως 

μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, καταβάλλουν, από 1.1.2017, 

μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, οπότε και εφαρμόζονται 

αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το ΙΚΑ - 

ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη - ασφαλισμένου για τους άνω 

ασφαλισμένους διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και έως 31.12.2019, ώστε την 

1.1.2020 να διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38. 7. Η πρώιμη παύση της γεωργικής 

δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ` αριθμ. 1096/88 του Συμβουλίου της 25ης 

Απριλίου 1988, σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης 

της γεωργικής δραστηριότητας, δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον ΕΦΚΑ, 

τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, και 

μέχρι συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόμενοι σε αυτό αγρότες και οι 

σύζυγοί τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και 

την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το 

μέτρο λήξει πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσομένων σε αυτό. Οι 

ασφαλισμένοι αυτοί υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2, που εφαρμόζονται 

αναλογικά. 8. Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου στο Λογαριασμό Αγροτικής 

Εστίας του ΟΓΑ, καταβάλλουν ποσοστό συμμετοχής υπέρ αυτού και η κρατική επιχορήγηση 

καταργείται. Η συμμετοχή βαρύνει τον ασφαλισμένο και συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον 

κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό συμμετοχής ορίζεται στο 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2. 9. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 (Α` 68), του άρθρου 

2 του ν. 2458/1997 (Α` 15), καθώς και της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ` του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222), σε ό,τι αφορά στο ανώτατο όριο ηλικίας καταργούνται. 10. Με 

απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Οικονομικών προσδιορίζεται το ασφαλιστέο εισόδημα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος.».  

 

22. Με το άρθρο 37 αντικαθίσταται το άρθρο 41 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 41 

 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης 

 

 1. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των 

λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου 

σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί 

των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του 

οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για 

παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη. 
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 2. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων 

επαγγελματιών, των ανεξάρτητα απασχολούμενων, καθώς και των λοιπών κατηγοριών των οποίων 

οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39, και 

υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, όπως 

αυτό ορίζεται στο άρθρο 39, βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά 

ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 % για παροχές σε χρήμα. 

 

 

 

3. Ιδίως σε ό, τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ 

υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως 31.12.2016 ως εξής: 

 α. από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε ποσοστό 3,61% επί των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος 

του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών και κατανέμεται κατά ποσοστό 3,35% για παροχές σε είδος και 

ποσοστό 0,26% για παροχές σε χρήμα. 

 β. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων αυτών 

ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% 

για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.» 

 

 

 

4.α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».  

 

 

23. Με το άρθρο 38 αντικαθίσταται το άρθρο 22 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως είχε 

αντικατασταθεί από το άρθρο 42 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 42 

 Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής 

 κάλυψης αγρεργατών 

 

 1. α. Για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 

2639/1998 (Α` 205) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο 

εξής παράβολο, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα 

διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α., από τις 

συνεργαζόμενες με τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά 

Ταχυδρομεία και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με καταβολή του οικείου ποσού της 

ασφαλιστικής εισφοράς. 

 β. Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά μήνα στον Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από 

την διάθεση του παραβόλου. 

 γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση στον εργοδότη, η οποία χρησιμοποιείται για 

την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, μέχρι του ορίου που θα οριστεί με την απόφαση της περίπτωσης 

β` της παραγράφου 2. 
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 2. α. Ο τύπος του παραβόλου, τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόμενου, οι 

ασφαλιστικές εισφορές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του, της 

διαδικασίας που θα τηρηθεί για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, 

καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Ε.Φ.Κ.Α. και του ΟΓΑ. 

 β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προσμέτρηση των 

δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των αγροτών, για τον υπολογισμό του 

φορολογητέου εισοδήματός τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 

 

 

24. Με το άρθρο 39 αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 4344/2015 (Α’ 147), όπως είχε 

αντικατασταθεί από το άρθρο 44 του ν. 4387/2016, το οποίο έχειως εξής : 

 

 «Άρθρο 44 

 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων 

 

 Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α` 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, 

υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α` 94) αναριθμήθηκε σε 

παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 «30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε 

είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου 

ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α` 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 

44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152). 

 Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω 

ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως 

αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 

του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α` 115), και των παραγράφων 11 και 12 που Ν. 3986/2011 (Α` 152). 

 Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή 

εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό 

εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των 

πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους. 

 β) Από 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των 

συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ υπολογιζόμενης επί 

του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην 

Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 

(Α` 152). 

 Σε περίπτωση συρροής περισσότερων, της μίας επικουρικής, συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως 

άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως 

κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων 

Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).».».  
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25. Με το άρθρο 40 αντικαθίσταται το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981, το οποίο είχε αντικατασταθεί 

από το άρθρο 48 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 48 

Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ. 

 

 1. Το άρθρο 49 του Π.δ. 422/1981 (Α` 114) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) 

καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β): 

 α) του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί 

τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * 

ΧΣ * Σ, 

 β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο 

διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη 

κράτηση από την περίπτωση Α` της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον 

ακόλουθο τύπο (ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα Μ.β ανάλογα με το 

κατά περίπτωση επίδομα ή αποζημίωση): Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ. 

 

 Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = μηνιαίο μέρισμα, Μ.α =α` υπομέρισμα, Μ.β = β` 

υπομέρισμα, ΒΜ = βασικός μισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές, ΧΣ = χρόνος συμμετοχής στην ασφάλιση 

του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η 

προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α` της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενος σε έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης. 

 2. α) Ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των 

συντάξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά το 

βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον 

νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

 β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των 

συντάξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά τις 

επιπλέον του βασικού μισθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) βάσει των 

οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι επί των αποδοχών αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε 

στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση, σύμφωνα με την περίπτωση Α` της παρ. 1 του άρθρου 26 του 

Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και 

αποδόθηκε. 

 3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 

αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ταμείου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ως το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των 

εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές 

τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και 

δεδουλευμένη βάση. 
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 4. Τα δικαιούμενα από το Μ.Τ.Π.Υ. μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., με βάση τον τύπο 

υπολογισμού του μερίσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τα στοιχεία 

του προσωπικού μητρώου των μετόχων. 

 Τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής αυτής αρχίζουν από 1.1.2016. Η διαφορά 

μεταξύ του προκύπτοντος από την αναπροσαρμογή νέου μερίσματος και του αθροίσματος του προ 

της αναπροσαρμογής παλαιού μερίσματος και της προσωπικής διαφοράς της παρ. 2 του άρθρου 3 

του Ν. 3336/2005, η οποία δεν διατηρείται, με κανέναν τρόπο δεν αναζητείται από τους 

μερισματούχους και παραμένει στο Μ.Τ.Π.Υ. υπέρ των μελλοντικών γενεών μερισματούχων του. 

 Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι και τις 19.4.2005, ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την 

εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νοείται ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, 

με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε νομίμως ανά μερισματούχο η προβλεπόμενη από την παρ. 2 

του άρθρου 3 του Ν. 3336/2005 πρώτη αναπροσαρμογή των μερισμάτων τους. 

 Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 20.4.2005 μέχρι και τις 31.10.2011, για την εφαρμογή 

της παρούσας παραγράφου ως βασικός μισθός (ΒΜ) νοείται ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου 

υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο μέτοχος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία. 

 Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από την 1.11.2011 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου το υπομέρισμα Μ.α καθορίζεται ίσο με το 

άθροισμα των υπομερισμάτων Μ.α.1 και Μ.α.2, τα οποία φέρουν ως βασικό μισθό (ΒΜ), για το 

διάστημα υπηρεσίας έως 31.10.2011, το βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας που 

έφερε νομίμως ο υπάλληλος την 31.10.2011 και, για το διάστημα υπηρεσίας από 1.11.2011 μέχρι και 

την έξοδο από την υπηρεσία, το βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε 

νομίμως ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, αντιστοίχως. 

 Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την εφαρμογή της 

παρούσας παραγράφου ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) νοούνται οι λοιπές αποδοχές (επιδόματα, 

αποζημιώσεις κ.λπ.) επί των οποίων διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη 

κράτηση, σύμφωνα με την περίπτωση Α` της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε. 

 5. Αποκλείεται ο καθορισμός κατώτατου ορίου μερίσματος. Τα δικαιούμενα από το Μ.Τ.Π.Υ. 

μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία 

υπολογίστηκαν με βάση διατάξεις περί κατώτατου ορίου μερίσματος, αναπροσαρμόζονται, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.». 

 2. Στο άρθρο 40 του Π.δ. 422/1981 (Α` 114), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: 

 «4. α) Εάν ο μέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο 

Μ.Τ.Π.Υ. για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούται, εφάπαξ επιστροφή 

των ατομικών του κρατήσεων, εφόσον έχει ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ταμείο τουλάχιστον τριών 

(3) ετών, δεν έχει αναγνωρίσει ή εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του 

ελάχιστου ορίου συμμετοχής και δεν έχει επιτύχει την απονομή συντάξεως ή μερίσματος με την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν.δ. 4202/1961 και του Ν. 3232/2004, όπως ισχύουν, με το Μ.Τ.Π.Υ. 

είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό. Μετά την είσπραξη των κρατήσεων από το 

μέτοχο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου συμμετοχής στο 

Μ.Τ.Π.Υ. και οι διατάξεις του Ν.δ. 4202/1961 (Α` 175) και του Ν. 3232/2004 (Α` 48), με το Μ.Τ.Π.Υ. 

είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό. 

 β) Ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής της 

προηγουμένης περιπτώσης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, που 
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εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται σε μετόχους που απομακρύνονται από 

την υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου, μετά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου.». 

 3. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του Π.δ. 422/1981 (Α` 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

 «1. Το δικαίωμα προς απονομή μερίσματος αρχίζει: 

 α) Για τον μέτοχο από την επομένη της διακοπής της μισθοδοσίας του. 

 β) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του εν υπηρεσία αποβιώσαντος μετόχου, από την 

επομένη του θανάτου του ή της διακοπής της μισθοδοσίας του κατά περίπτωση. 

 γ) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του υπό μέρισμα μετόχου από την επομένη της 

παρόδου ενός μηνός από την επέλευση του θανάτου του.» 

 4. Η παρ. 4 του άρθρου 44 του Π.δ. 422/1981 (Α` 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

 «4. Ο χήρος/χήρα δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά 

το χρόνο θανάτου του μετόχου. Εφόσον έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον 

ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η 

καταβολή μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της. 

Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται 

μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για 

όσο χρόνο ο χήρος/χήρα, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στις 

παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ή είναι ανίκανος 

για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η καταβολή του 

μερίσματος παύει αν ο χήρος/χήρα τελέσει νέο γάμο.» 

 5. Η παρ. 5 του άρθρου 44 του Π.δ. 422/1981 (Α` 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

 «5. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων δικαιούνται μέρισμα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαμα. Η 

ενηλικίωση επέρχεται με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. 

 Τα ορφανά τέκνα των μετόχων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή 

ισότιμες της αλλοδαπής, δικαιούνται μέρισμα μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα 

από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα. Το μέρισμα καταβάλλεται 

με την προσκόμιση σε ετήσια βάση πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο προκύπτει η 

κανονική φοίτηση του σπουδαστή.» 

 6. Η παρ. 6 του άρθρου 44 του Π.δ. 422/1981 (Α` 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

 «6. Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιώνονται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα για 

την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.» 

 7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του Π.δ. 422/1981 (Α` 114), όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Κατ’ εξαίρεση, αποκτούν δικαίωμα μερίσματος και τα ενήλικα τέκνα, εφόσον πληρούνται, ανάλογα 

με την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.» 

 8. Η παρ. 1 του άρθρου 46 του Π.δ. 422/1981 (Α` 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

 «1. Τα μερίσματα των κατονομαζομένων στην παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου δικαιούχων 

χήρου/ χήρας ή ορφανών ορίζονται στο ήμισυ του μερίσματος, το οποίο λάμβανε ή είχε δικαίωμα να 

λάβει ο αποβιώσας μέτοχος. Ορίζονται δε στα πέντε όγδοα αυτού για όσους έχουν ένα ανήλικο τέκνο 

και στα τρία τέταρτα αυτού για όσους έχουν περισσότερα του ενός ανήλικα τέκνα, καθώς και για 

περισσότερα του ενός ορφανά τέκνα.». 

 9. Η παρ. 2 του άρθρου 47 του Π.δ. 422/1981 (Α` 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
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 «2. Ο χήρος/η χήρα και τα ορφανά, στην πρώτη αίτησή τους για την απονομή μερίσματος, οφείλουν 

να επισυνάψουν πιστοποίηση της αρμοδίας αρχής για την ημέρα επέλευσης του θανάτου του 

δικαιούχου μετόχου, της ταυτότητας του αιτούντος, του ονόματος και της ηλικίας των επιζώντων 

τέκνων, καθώς και ότι ο χήρος/η χήρα δεν είχε διαζευχθεί.» 

 10. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.1395/1983 (Α` 125), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους - μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. 

που έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, 

ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 67%.» 

 11. Η παρ. 2 του άρθρου 39 και η παρ. 4 του άρθρου 45 του Π.δ. 422/1981 (Α` 114), καθώς και κάθε 

άλλη καταστατική διάταξη που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, 

καταργούνται. 

 12. Αιτήσεις για κανονισμό ή μεταβίβαση μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι 

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται με βάση τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις και 

στη συνέχεια τα μερίσματα αυτά αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 49 του 

Π.δ. 422/1981 (Α` 114), όπως αυτό αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο. 

 13. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι μερίσματος μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 

και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με το Π.δ. 422/1981 (Α` 114), 

όπως αντικαθίσταται με το παρόν άρθρο, παύει να καταβάλλεται μέρισμα από την πρώτη του μήνα 

που έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής. 

 14. Ο μερισματούχος του ΜΤΠΥ, που διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε 

σχέση, δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ. Στην περίπτωση αυτή το 

δικαιούμενο μέρισμα δεν διακόπτεται, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται. Από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.». 

 

26. Με το άρθρο 41 αντικαθίσταται το άρθρο 37 του ν. 4052/2012, το οποίο είχε αντικατασταθεί 

από το  άρθρο 76 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 76 

 Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

 Το άρθρο 37 του Ν. 4052/2012 (Α`41) αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Άρθρο 37 

 Ασφαλιστέα πρόσωπα 

 

 1. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά: 

 α. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται 

στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). 

 β. Όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για 

την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την 

εργασία - απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής 

ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. 

 2. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά: 
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 α. Οι ήδη προαιρετικά ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που 

εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). 

 β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3655/2008 

(Α`58), καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑΜ με το 

Π.δ. 284/1992 (Α` 145). 

 3. Εξαιρούνται της ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι ανεξάρτητα 

απασχολούμενοι υγειονομικοί. 

 4. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά: 

 α. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας που εντάσσονται 

στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και 

 β. όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των ταμείων, τομέων, κλάδων και 

λογαριασμών πρόνοιας αναλαμβάνουν εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα 

βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών.».».  

 

27. Με το άρθρο 42 αντικαθίσταται το άρθρο 40 του ν. 4052/2012, το οποίο είχε αντικατασταθεί 

από το  άρθρο 79 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής : 

«Άρθρο 79 

 Χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

 Το άρθρο 40 του Ν. 4052/2012 (Α` 41) αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Άρθρο 40 

 Χρόνος ασφάλισης 

 

 1. Χρόνος ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης είναι: 

 α. Ο χρόνος, για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη 

λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και εφεξής. 

 β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους και 

λογαριασμούς συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή 

συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, 

λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). 

 γ. Ο χρόνος ασφάλισης, οι οποίοι αναγνωρίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του Ν. 2084/1992 

(Α` 165), του άρθρου 20 του Ν. 3232/2004 (Α` 48), και του άρθρου 41 παρ. 7 του Ν. 3996/2011 (Α` 

170). 

 2. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών είναι: 

 α. Ο χρόνος, για τον οποίον καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την ένταξη των ταμείων, 

τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας και εφεξής. 

 β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους και 

λογαριασμούς πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε 

ή συνεχίζεται η εξαγορά του.».  

 

 

28. Με το άρθρο 43 αντικαθίσταται το άρθρο 43 του ν. 4052/2012, το οποίο είχε αντικατασταθεί 

από το άρθρο 80 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 80 
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 Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 11 του άρθρου 43 του Ν. 4052/2012 (Α` 41) αντικαθίσταται ως εξής: 

 «1. Το Ταμείο διοικείται από το Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου 

πτυχίου της αλλοδαπής, με διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή 

σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής. Επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4369/2016 και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται με τετραετή θητεία, με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά 

την ως άνω διαδικασία. 

 Οι δύο (2) Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ιδίων προσόντων με το Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, 

επιλέγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 και διορίζονται με τετραετή θητεία με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισμού ορίζονται οι 

Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα 

καθήκοντα του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτήν. 

Ο Διοικητής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

καθορίζει τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών. 

 3. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές (9) και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελείται από: 

 α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, 

 β. δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, οι οποίοι προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία 

Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την 

Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών 

(Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη 

Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους, 

 γ. δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος 

(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση 

Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τους αναπληρωτές τους, 

 δ. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία 

Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. 

Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του, 

 ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. 

του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, προτείνεται από 

την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), με τον 

αναπληρωτή του, 

 στ. έναν (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή 

κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης που ορίζεται από τον 

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του, 

 ζ. έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη 

Γ.Γ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του, 
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 Αν λήξει η θητεία των μελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών, 

όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της. 

 Οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. 

 4. Τα μέλη των περπτώσεων β`, γ` και δ` της παραγράφου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις 

οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της 

υπηρεσίας. 

 11. α. Η θητεία του Διοικητή, του κυβερνητικού επιτρόπου και των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής 

και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις 

μήνες από τη λήξη της. 

 β. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση 

αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή 

αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την 

εγκυρότητα της συνεδρίασης.» 

 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών κατ’ 

αντιστοιχία με τις αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Φ.Κ.Α. 

 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

συνιστώνται στο ΕΤΕΑΕΠ, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, Διοικητικές 

Επιτροπές, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών 

προσφυγών. Η σύνθεση και οι λοιπές αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών καθορίζονται με την ίδια 

απόφαση. Η αποζημίωση των συμμετεχόντων στις εν λόγω Επιτροπές καθορίζεται, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει. 

 4. α. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θέσεις ειδικών 

συμβούλων - συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάθε γραφείο 

ως εξής: 

 α. τρεις (3) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και 

 β. δύο (2) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή. 

Για τα προσόντα, την πρόσληψη στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή 

κατάσταση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί των 

πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης. 

 γ. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλου του Δημοσίου 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 

1256/1982 (Α` 65), όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή αναλόγως της παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν. 

1558/1985 (Α` 137).».  

 

29. Με το άρθρο 44 αντικαθίσταται το άρθρο 42 του ν. 4052/2012, το οποίο είχε αντικατασταθεί 

από το άρθρο 96 του ν. 4387/2016, το οποίο είχε ως εξής:  

 

«Άρθρο 96 

 Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. - Αναπροσαρμογή 

 καταβαλλόμενων συντάξεων 

 

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42 του Ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 
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 «Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη των 

ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Ε.Α. καθορίζεται ως εξής: 

 1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα, 

τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και β) το πλασματικό ποσοστό 

επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει 

από την ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων. 

 2. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει 

απολύτως κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, 

εάν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε 

μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της 

προηγούμενης χρήσης. 

 3. Μετά την προαναφερόμενη περίοδο οι συντάξεις δεν θα αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση που 

αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα προκύπτει αρνητικό. Περαιτέρω της 

προαναφερόμενης διαδικασίας και μόνο στην περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων, θα γίνεται 

χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της Επικουρικής ασφάλισης. 

 4. Μέχρι την 1.6.2016 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία 

καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 

παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

 5. α. Για τους ασφαλισμένους από την 1.1.2014 και εφεξής το ποσό της επικουρικής σύνταξης 

υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού. 

 β. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από 

την 1.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο 

τμημάτων: 

 βα. το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται 

με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% 

υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται 

και για την έκδοση της κύριας σύνταξης. 

 ββ. το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής 

υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.» 

 2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της περίπτωσης γ` της 

παραγράφου 1 του άρθρου 34 για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, των άρθρων 17 και 36 

για την παράλληλη ασφάλιση, των άρθρων 18 και 37 για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, 

της παραγράφου 1 του άρθρου 30 για την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες 

εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου 15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική 

ασφάλιση, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 19 για τη διαδοχική ασφάλιση εφαρμόζονται 

αναλογικά και στο Ε.Τ.Ε.Α.. Ειδικά, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, της παραγράφου 

5 του άρθρου 36 και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων 

συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο Ε.Τ.Ε.Α. από 1.1.2015 έως και 12.5.2016. 

 

 3. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε 

κατά το χρόνο υποβολής τους και αναπροσαρμόζονται στη συνέχεια βάσει των διατάξεων της 

επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 
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 4. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές συντάξεις 

αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον το άθροισμα 

κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) 

ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται [από την 1.1.2018] για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο 

πληροφοριακό σύστημα. Για την εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο 

ποσό των συντάξεων συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της 

Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α` 115), όπως ισχύει, και 

των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152), όπως ισχύει. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και επικουρικής 

σύνταξης να μειωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ, του 

υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά. Στον υπολογισμό του ανώτατου 

ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών 

που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα 

αναπηρίας. 

 5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική 

σύνταξη, όπως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και καταργείται κάθε άλλη γενική ή 

ειδική διάταξη. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια 

επικουρικών συντάξεων καταργούνται και η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης γίνεται 

αποκλειστικά με τους όρους του παρόντος. 

 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή των 

καταβαλλόμενων ή καταβλητέων συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α. με τις προϊσχύουσες του παρόντος νόμου 

διατάξεις, ο τρόπος προσδιορισμού του ετήσιου ή μέσου ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης των 

καταβαλλόμενων συντάξεων με τις προϊσχύουσες του παρόντος νόμου διατάξεις, η διαδικασία και 

το αρμόδιο όργανο υλοποίησής τους, ο χρόνος αναπροσαρμογής των συντάξεων, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το θέμα αυτό. Με ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα 

για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ορίζεται η εργάσιμη ημέρα κατά την οποία 

καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη του Ε.Τ.Ε.Α..» 

 

 

30. Με το άρθρο 45 αντικαθίσταται το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 97 

 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης 

 

 1. Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση 

στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε 

ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων 

αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1.6.2019 και μέχρι την 

31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και 

μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για 

τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 

38. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε 

κατά τις 31.12.2015. 
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 Η εισφορά της περίπτωσης β` του άρθρου 59 του Ν. 3371/2005 (Α` 178) και η πρόσθετη ειδική 

εισφορά του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4225/2014 (Α`2), εξακολουθούν να 

καταβάλλονται. Άλλες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόμενες από τους ασφαλισμένους 

εντασσόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α. ταμείων, τομέων κλάδων και λογαριασμών, καθώς και άλλα επιπλέον 

έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών παύουν 

να καταβάλλονται από 1.1.2018. 

 2.α. Από 1.1.2017 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των 

αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, 

στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, διαμορφώνεται σε ποσοστό 7% υπολογιζόμενο επί 

του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών, όπως εκάστοτε 

ισχύει. Ειδικά για τους ασφαλισμένους στον τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών 

Καυσίμων και του τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του τ. ΟΑΕΕ του Κλάδου Επικουρικής 

Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ το ποσό της μηνιαίας εισφοράς του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 

1.12.2012 και από 1.1.2015, αντίστοιχα. 

 β. Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων 

και ελευθέρων επαγγελματιών διαμορφώνεται σε 6,5%, υπολογιζόμενο επί του κατώτατου βασικού 

μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 γ. Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων και 

ελευθέρων επαγγελματιών διαμορφώνεται σε 6% υπολογιζόμενο επί του κατώτατου βασικού 

μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 δ. Από 1.1.2019 και μέχρι 31.5.2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους 

πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, 

υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα, επί του 

κατώτατου βασικού μισθού άγαμoυ μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 ε. Από 1.6.2019 και μέχρι 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους 

πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, 

υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εντολέα, επί του 

κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 στ. Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και 

μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται 

σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού 

μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 ζ. Οι ασφαλισμένοι της παρούσας παραγράφου, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ 

οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης 

υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου 

μισθωτού. Το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγονται από 

τους ασφαλισμένους με την αίτησή τους. 

 η. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

καθορίζεται ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού, ο τρόπος εξόφλησης των 

οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 

παρούσας παραγράφου. 

 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

μπορεί, εντός του διαστήματος των έξι (6) αυτών ετών, να μειώνεται αναλόγως το ύψος των 

εισφορών των ασφαλισμένων μισθωτών και αυταπασχολούμενων, ανάλογα με την αύξηση της 

εισπραξιμότητας αυτών. 
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 4. Εισφορές που καταβλήθηκαν νόμιμα δεν επιστρέφονται.». 

 

31. Με το άρθρο 47 αντικαθίσταται το άρθρο 120 του ν. 4611/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 120 

 Χορήγηση 13ης σύνταξης 

 

 1. Στους δικαιούχους κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, στους δικαιούχους 

προσυνταξιοδοτικής παροχής και στους δικαιούχους επιδομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία 

χορηγείται, από το έτος 2019 και για κάθε επόμενο έτος, δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη. Τη 13η σύνταξη 

δικαιούνται όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή προσυνταξιοδοτική παροχή την 1η Μαΐου του έτους 

χορήγησής της, καθώς και όσοι δικαιώνονται την καταβολή κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής 

παροχής εφόσον το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα ανατρέχει στην ίδια ημερομηνία. Δικαιούχοι της 

13ης σύνταξης είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες των άρθρων 1 έως 3 του ν. 1296/1982 (Α` 128), 

της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 

4093/2012 (Α` 222) και του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α` 85). 

 2. Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας 

σύνταξης ή της προσυνταξιοδοτικής παροχής ή του ακαθάριστου ποσού που χορηγείται από τον 

ΟΠΕΚΑ μηνός Μαΐου του έτους χορήγησής της, ως εξής: 

 α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%. 

 β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%. 

 γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%. 

 δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%. 

 Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ή προσυνταξιοδοτική παροχή 

ή/και επίδομα σύνταξης με αιτία την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το 

άθροισμά τους. 

 3. Η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 

ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το 

Δημόσιο εν γένει, τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία 

και τα πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται 

εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους. 

 4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Οικονομικών δύναται να αυξάνονται τα ποσοστά της παραγράφου 2, να ανακαθορίζεται ο χρόνος 

καταβολής της 13ης σύνταξης και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος.».  

 

32. Με το άρθρο 51 τροποποιείται το άρθρο 2 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 2  

Διάρθρωση Υπηρεσιών 

  

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) διαρθρώνεται ως εξής:  

1. α. Διεύθυνση Διοίκησης  

β. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων  

γ. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων  

δ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων  
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2. α. Γενική Διεύθυνση Εισφορών  

β. Γενική Διεύθυνση Ελέγχων  

γ. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων  

δ. Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας  

ε. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας στ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών  

ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης  

η. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

θ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης  

ι. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).  

3. Οι οργανικές μονάδες των παρ. 1 και 2 υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του ΕΦΚΑ.  

4. Επίσης στον ΕΦΚΑ λειτουργούν:  

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), το οποίο λειτουργεί  

σύμφωνα με τις κείμενες περί ΝΣΚ διατάξεις.  

β. Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.»  

 

33. Με το άρθρο 52 τροποποιείται το άρθρο 3 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 3 

 

Διεύθυνση Διοίκησης 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοίκησης είναι: 

α. Η αποτελεσματική και λειτουργική υποστήριξη της Διοίκησης του ΕΦΚΑ 

β. Η προβολή της σημασίας της Κοινωνικής Ασφάλισης και η ανάδειξη του ρόλου του ΕΦΚΑ 

γ. Ο εμπλουτισμός της γνώσης για την Κοινωνική Ασφάλιση μέσω διεθνών συνεργασιών 

δ. Η άντληση πληροφόρησης για αναπτυξιακά προγράμματα και η μέριμνα για τη συμμετοχή του 

ΕΦΚΑ σε αυτά. 

ε. Η ενημέρωση των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 

2. Η Διεύθυνση Διοίκησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Γραμματείας Διοικητή 

β. Τμήμα Γραμματείας A΄ Υποδιοικητή γ. Τμήμα Γραμματείας Β΄ Υποδιοικητή δ. Τμήμα 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ε. Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας στ. Τμήμα Διεθνών Προγραμμάτων 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α. Τμήμα 

Γραμματείας Διοικητή αα. Η επιμέλεια της αλληλογραφίας, η τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου 

του Διοικητή. αβ. Η οργάνωση της επικοινωνίας του Διοικητή με τις υπηρεσιακές μονάδες του ΕΦΚΑ 

και τους πολίτες. αγ. Η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωση του Διοικητή κατά 

την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων του. 

αδ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΕΦΚΑ και η τήρηση των 

πρακτικών του. 

β. Τμήματα Γραμματείας Α΄ και Β΄ Υποδιοικητή βα. Η επιμέλεια της αλληλογραφίας των 

Υποδιοικητών και η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου και αρχείου. 

ββ. Η οργάνωση της επικοινωνίας των Υποδιοικητών με τις υπηρεσιακές μονάδες του ΕΦΚΑ και τους 

πολίτες. 

βγ. Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την ενημέρωση των Υποδιοικητών κατά την εν 

γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

γ. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου γα. Ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών του 

ΕΦΚΑ για τη σύνταξη και προώθηση των απαντήσεων στα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου. 
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γβ. Η τήρηση σχετικού αρχείου. δ. Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας δα. Η καθημερινή διαχείριση των 

πληροφοριών από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) που αφορούν στον ΕΦΚΑ και στην 

Κοινωνική Ασφάλιση και η ενημέρωση της Διοίκησης. 

δβ. Η σύνταξη Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων του ΕΦΚΑ και η προώθησή τους στα ΜΜΕ. δγ. Η 

σύνταξη απαντήσεων σε σχετικά δημοσιεύματα που αφορούν στον Φορέα. 

δδ. Η επιμέλεια άρθρων και παρουσιάσεων της Διοίκησης και των στελεχών της. 

δε. Η ενημέρωση των δημοσιογράφων και η διαχείριση αιτημάτων για συλλογή και παρουσίαση 

ειδήσεων στα ΜΜΕ. 

δστ. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, ταξινόμηση και αξιοποίηση κάθε πληροφορίας από τα ΜΜΕ που 

αφορά στο Φορέα. 

δζ. Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός και η προβολή του συνολικού έργου του ΕΦΚΑ και των επιμέρους 

υπηρεσιών του. 

δη. Η επιμέλεια διαφημιστικών ή προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. 

δθ. Η συνεργασία με τις οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν το Τμήμα 

Τύπου και Ενημέρωσης για σχετικά θέματα που αφορούν στη δημόσια εικόνα του Φορέα. 

δι. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και ταξινόμηση του υλικού που αφορά στις δράσεις επικοινωνίας 

και προβολής των υπηρεσιακών μονάδων του ΕΦΚΑ. 

δια. Η διατύπωση απόψεων διαμόρφωσης του προς ανάρτηση πληροφοριακού υλικού στην 

ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και στο εσωτερικό δίκτυο (Intranet), όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

διβ. Η διαχείριση της παρουσίας του ΕΦΚΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

διγ. Η επιμέλεια δράσεων που ενισχύουν την ενιαία ταυτότητα του ΕΦΚΑ. 

διδ. Η ανάληψη δράσεων στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων. 

διε. Η διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου, εκδηλώσεων και ημερίδων, η επιμέλεια ενημερωτικού 

υλικού για την εξασφάλιση της περαιτέρω προβολής του ΕΦΚΑ. 

διστ. Η δημοσίευση διαγωνισμών, πλειστηριασμών, δικογράφων κ.λπ. στον Τύπο. 

ε. Τμήμα Διεθνών Προγραμμάτων  

εα. Η άντληση πληροφόρησης από τις αρμόδιες Αρχές για χρηματοδοτούμενα ή 

συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά, μορφωτικά, οικονομικά, οργανωτικά, τεχνικά και άλλα 

αναπτυξιακά προγράμματα. 

εβ. Η παρακολούθηση της έκδοσης των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων έργων και η 

αντίστοιχη ενημέρωση των αρμοδίων Διευθύνσεων της Διοίκησης του ΕΦΚΑ. 

εγ. Η μέριμνα για την διατύπωση προτάσεων αξιοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, σε 

συνεργασία με άλλους Φορείς του Δημοσίου Τομέα. 

εδ. Η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή των σχετικών προγραμμάτων στα αρμόδια όργανα των 

Διεθνών Οργανισμών και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

εε. Η εισήγηση στο ΔΣ του ΕΦΚΑ για την υποβολή των προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων, η 

επιμέλεια για την αρτιότητα, η εν γένει προετοιμασία των φακέλων με τα απαιτούμενα στοιχεία για 

την ένταξη των έργων και η αποστολή τους στα αρμόδια όργανα. 

εστ. Η αποστολή της απόφασης ένταξης των προγραμμάτων στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις του 

ΕΦΚΑ και η παρακολούθηση της εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν. 

εζ. Η παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων σε όλα τα στάδια έως την ολοκλήρωση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων 

και η υποβολή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης 

(Ε.Φ.Δ.). 
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εη. Η παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του ΕΦΚΑ που απορρέουν από την 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και η έγκαιρη ενημέρωση της Διοίκησης αν 

διαπιστωθεί παρέκκλιση από αυτές. 

εθ. Η αποστολή της Έκθεσης Ελέγχου στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, προκειμένου να προβούν σε 

τυχόν αναφερόμενες διορθωτικές ενέργειες ή σε τυχόν αντιρρήσεις και παρακολούθηση της σχετικής 

διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της. 

ει. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων του Τμήματος.» 

 

34. Με το άρθρο 53 τροποποιείται το άρθρο 33 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 33 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 

1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης 

και είναι οι ακόλουθες: 

α. ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή 

β. ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη 

γ. ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη 

δ. ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα 

ε. ΠΥΣΥ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα 

στ. ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία 

ζ. ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα 

η. ΠΥΣΥ Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη 

θ. ΠΥΣΥ Αττικής με έδρα την Αθήνα 

ι. ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη 

ια. ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ρόδο 

ιβ. ΠΥΣΥ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο 

2. Χωρική αρμοδιότητα των ΠΥΣΥ 

α. ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εντός των ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης. 

β. ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

γ. ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

δ. ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και των ορίων της 

Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

ε. ΠΥΣΥ Θεσσαλίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

στ. ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

ζ. ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας εντός των ορίων της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας και των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και 

Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

η. ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

θ. ΠΥΣΥ Αττικής, εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. 

ι. ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

ια. ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

ιβ. ΠΥΣΥ Κρήτης, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

3. Ο επιχειρησιακός στόχος των ΠΥΣΥ είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός και η υποστήριξη της 

παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 
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4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) συγκροτούνται από τα 

ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης 

β. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, εκτός της ΠΥΣΥ Αττικής η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα 

Τμήματα: 

α. Τμήμα Συντονισμού 

β. Τμήμα Υποστήριξης 

γ. Τμήμα Α` Οικονομικής Διαχείρισης 

δ. Τμήμα Β` Οικονομικής Διαχείρισης 

5. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 

κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α. Τμήμα Συντονισμού 

αα. Ο συντονισμός των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται στην ΠΥΣΥ για την υλοποίηση του 

επιχειρησιακού προγραμματισμού. 

αβ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγραμματισμού και η λήψη μέτρων 

για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων. 

αγ. Η συλλογή από τις Τοπικές Διευθύνσεις και η αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν στην 

αυτεπάγγελτη υπαγωγή στην ασφάλιση. 

αδ. Η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης των Τοπικών υπηρεσιών καθώς και η 

σύνταξη μηνιαίων και εκτάκτων αναφορών προς τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης 

Λειτουργίας με τα αποτελέσματα και σχετικές προτάσεις. 

αε. Η μέριμνα για την καταγραφή και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην 

εξυπηρέτηση των πολιτών. 

αστ. Η μέριμνα για την καταγραφή, ταξινόμηση και αποστολή στα ΠΕΚΑ ή στις κατά αρμοδιότητα 

Τοπικές Υπηρεσίες των εκκρεμών υποθέσεων. 

αζ. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος Κατ` Οίκον Φροντίδας 

Συνταξιούχων. 

β. Τμήμα Υποστήριξης 

βα. Η μέριμνα για την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

ββ. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων, που αφορούν στην απασχόληση του πάσης φύσεως προσωπικού 

της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, κατά το υποχρεωτικό ωράριο και 

πέραν αυτού, καθώς και η αποστολή στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας 

σχετικά με τις αποδοχές, τις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης, τις 

διαδικασίες έγκρισης και τα έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας του ανωτέρω 

προσωπικού. 

βγ. Η γραμματειακή υποστήριξη της ΠΥΣΥ. 

βδ. Η διενέργεια διαγωνισμών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ που 

βρίσκονται στη χωρική της αρμοδιότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί 

προμηθειών. 

βε. Η μέριμνα για τον εφοδιασμό της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή με 

αναλώσιμα υλικά και η διαχείριση αυτών. 

βστ. Η μέριμνα για την καταγραφή των αναγκών και προβλημάτων των κτηριακών, των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του μηχανογραφικού και του πάγιου εξοπλισμού του ΠΕΚΑ, 

του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. 
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βζ. Η σύνταξη τριμηνιαίων και έκτακτων αναφορών προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά 

με την κατάσταση των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΠΕΚΑ και του 

ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ, των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. 

βη. Η μέριμνα για την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων σε εφαρμογές, εξοπλισμό και 

υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών 

Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, καθώς και η σύνταξη περιοδικών και έκτακτων αναφορών προς 

τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών σχετικά με την κατάσταση του ανωτέρω 

εξοπλισμού. 

βθ. Η σύνταξη περιοδικών και έκτακτων αναφορών προς τη Διεύθυνση Προμηθειών σχετικά με την 

κατάσταση του πάγιου εξοπλισμού. 

βι. Η τήρηση βιβλίου συντηρήσεως για κτηριακές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό (ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό, μηχανογραφικό, μηχανήματα, αυτοκίνητα και μηχανάκια) του 

ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, και η διαβίβαση 

αντιγράφων του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών του ΕΦΚΑ. 

βια. Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, η τήρηση του πρωτοκόλλου και 

του αρχείου της Διεύθυνσης. 

βιβ. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων όπου αυτό προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία. 

βιγ. Η παρακολούθηση της τήρησης του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού 

της Διεύθυνσης. 

βιδ. Η μέριμνα για την έγκριση των πάσης φύσεως αδειών των Προϊσταμένων των Τοπικών 

Υπηρεσιών. 

γ. Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης 

Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντονισμού και του 

Τμήματος Υποστήριξης των παραγράφων 5α και 5β. 

δ. Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης 

δα. Ο έλεγχος η εκκαθάριση και πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της 

ΠΥΣΥ, και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται 

και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των ενταχθέντων ΦΚΑ στον ΕΦΚΑ. 

δβ. Ο έλεγχος, η πληρωμή και εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών ιδιόκτητων μη 

ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσιακές Μονάδες που ανήκουν στη 

χωρική αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ. 

δγ. Ο έλεγχος η πληρωμή και εκκαθάριση των έκτακτων αμοιβών του προσωπικού του ΠΕΚΑ του 

ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή καθώς και των αμοιβών των 

μελών επιτροπών κ.λπ. 

δδ. Ο έλεγχος η εκκαθάριση και πληρωμή των έκτακτων αμοιβών (αποζημίωση υπερωριακής 

απασχόλησης), των εξόδων των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού του ΠΕΚΑ του ΚΕΑΟ, της 

ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. 

δε. Την κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών των ακινήτων του τέως NAT καθώς και την πρόσληψη 

και ασφάλιση του προσωπικού των. 

δστ. Τη βεβαίωση και εκκαθάριση πληρωμής δαπανών ή αμοιβών που αφορούν γενικά τεχνικής 

φύσεως εργασίες των ακινήτων του NAT. 
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δζ. Η ταμειακή είσπραξη των εσόδων και οι πληρωμές των δαπανών, σε όλες τις περιπτώσεις που 

δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος και αφορούν σε όλες τις 

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ. 

δη. Η σύνταξη και αποστολή μηνιαίων αναφορών προς τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης 

Περιουσίας με οικονομικά στοιχεία που αφορούν σε μισθώματα και δαπάνες σχετικές με κτηριακές 

και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (λειτουργικές, συντήρησης και λοιπές δαπάνες), των 

κτηρίων χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και των κτηρίων όπου στεγάζονται 

τα ΠΕΚΑ και το ΚΕΑΟ. 

δθ. Τα τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης, ως προς τις οικονομικές αρμοδιότητες, ελέγχονται και 

εποπτεύονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

ε. Χωρική Αρμοδιότητα των Τμημάτων Α` και Β` Οικονομικής Διαχείρισης της ΠΥΣΥ Αττικής 

εα. Η χωρική αρμοδιότητα του Α` Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης αφορά στις Περιφερειακές και 

Τοπικές Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών. 

εβ. Η χωρική αρμοδιότητα του Β` Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης αφορά στις Τοπικές 

Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων του Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών και των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων.» 

 

35. Με το άρθρο 54 τροποποιείται το άρθρο 7 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 7 

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων  

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων είναι:  

α. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εθνικής νομοθεσίας με τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).  

β. Ο σχεδιασμός δράσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με ζητήματα της διακρατικής 

κοινωνικής ασφάλισης.  

γ. Η διασφάλιση της επικοινωνίας του ΕΦΚΑ με την ΕΕ, με τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει 

συνάψει ΔΣΚΑ και με Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα κοινωνικής ασφάλισης.  

 

δ. Η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των Διεθνών Οργανισμών, 

της ΕΕ και των ΔΣΚΑ σε εθνικό επίπεδο καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση των 

θέσεων του Φορέα στους ως άνω Οργανισμούς.  

 

2. Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:  

α. Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  

β. Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)  

γ. Τμήμα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού  

δ. Τμήμα Αναλογιστικού Ισοδύναμου και Διεθνών Οργανισμών  

ε. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Βορείου Ελλάδος  

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:  

α. Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  

αα. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις 

συντάξεις και τις παροχές ασθένειας σε χρήμα.  

αβ. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ και η διατύπωση 

των θέσεων της Διοίκησης του ΕΦΚΑ σε θέματα ερμηνείας, εφαρμογής ή τροποποίησης της 
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νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις συντάξεις και τις παροχές ασθένειας σε χρήμα.  

αγ. Η διατύπωση απόψεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές επί των Κανονισμών 

και των Οδηγιών της ΕΕ για θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, συντάξεων, παροχών ασθένειας σε 

χρήμα,  καθώς  και  για  θέματα  σχετικά  με  τις  δραστηριότητες  της  Διοικητικής  Επιτροπής 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διακινούμενων Εργαζομένων (ΔΕΚΑΔΕ).  

αδ. Η μελέτη και η διατύπωση των θέσεων του ΕΦΚΑ στο πλαίσιο προσφυγών, προδικαστικών 

αποφάσεων   ή   άλλων   υποθέσεων   ενώπιον   των   Ευρωπαϊκών   Δικαστηρίων   για   θέματα 

εφαρμοστέας νομοθεσίας, συντάξεων και παροχών ασθένειας σε χρήμα.  

αε. Η εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ ΕΦΚΑ και ασφαλιστικών φορέων της ΕΕ με 

σκοπό   την   ενημέρωση   των   ασφαλισμένων   και   την   ανταλλαγή   πληροφοριών   μεταξύ 

εμπειρογνωμόνων των φορέων για την επίλυση ζητημάτων συντονισμού των διαφορετικών 

νομοθεσιών στον τομέα των συντάξεων.  

αστ. Ο συντονισμός των υποθέσεων σχετικών με την αναγκαστική είσπραξη μεταξύ Ελλάδας και των 

κρατών ΕΕ, Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και Ελβετίας.  

αζ. Η κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και η έκδοση εγκυκλίων και ερμηνευτικών οδηγιών 

εφαρμογής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.  

αη. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων 

Παροχών (ΑΔΠ) καθώς και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές 

Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.  

αθ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του Τμήματος.  

β. Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)  

βα. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των Διακρατικών 

Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλες χώρες αναφορικά με 

την εφαρμοστέα νομοθεσία, τις συντάξεις καθώς και τις λοιπές παροχές σε χρήμα.  

ββ. Η εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ ΕΦΚΑ και κρατών με τα οποία έχουν συναφθεί 

ΔΣΚΑ.  

βγ. Η σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και η προετοιμασία των 

θεμάτων των διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση των ΔΣΚΑ, στον τομέα της 

Κοινωνικής Ασφάλισης.  

βδ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων 

Παροχών (ΑΔΠ) και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του 

ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.  

βε. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του Τμήματος.  

γ. Τμήμα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού  

γα. Η μέριμνα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή και την εν γένει διαχείριση πληροφοριών που αφορούν 

σε όλους τους κλάδους Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ (Electronic Exchange of Social Security 

Information, EESSI), μεταξύ ασφαλιστικών φορέων των κρατών-μελών της ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετίας. γβ. Η 

μέριμνα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή και την εν γένει διαχείριση πληροφοριών όλων των κλάδων 

κοινωνικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ που αφορούν σε Διεθνείς Οργανισμούς και χώρες με τις οποίες η 

Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.  

γγ.  Ο  χειρισμός  των  θεμάτων  σχετικών  με  το  ασφαλιστικό  ιστορικό  των  διακινούμενων 

ασφαλισμένων εντός της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και χωρών ΔΣΚΑ και τα δικαιώματα αυτών για 

αναγνώριση περιόδων ασφάλισης.  
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γδ. Η διατύπωση απόψεων και προτάσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του  

Τμήματος στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΕ.  

γε. Η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την ανάπτυξη και την βελτίωση των 

εφαρμογών  σχετικά  με  την  ηλεκτρονική  διακίνηση  πληροφοριών  σε  συνεργασία  με  την 

συναρμόδια Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής.  

γστ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα του Τμήματος.  

δ. Τμήμα Αναλογιστικού Ισοδύναμου και Διεθνών Οργανισμών  

δα. Ο χειρισμός των θεμάτων σχετικών με το ιδιαίτερο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των 

υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της ΕΕ καθώς και των υπαλλήλων των συντονισμένων 

Διεθνών Οργανισμών και τη μεταφορά αναλογιστικού ισοδύναμου.  

δβ. Η παροχή στοιχείων σε Διεθνείς Οργανισμούς, ξένους ασφαλιστικούς φορείς και διπλωματικές 

αντιπροσωπείες σχετικά με το εθνικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.  

δγ. Η μέριμνα για θέματα που σχετίζονται με τη Διεθνή Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) και άλλα 

συναφή Διεθνή Όργανα.  

δδ. Η εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ ΕΦΚΑ και ασφαλιστικών φορέων της ΕΕ και 

Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και η διοργάνωση και επιμέλεια των επισκέψεων κλιμακίων Διεθνών 

Οργανισμών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.  

δε. Η επιμέλεια για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των 

διακινούμενων εργαζομένων καθώς και προγραμμάτων συνεργασίας και συνομιλιών με φορείς, 

Πρεσβείες κ.λπ.  

δστ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα του Τμήματος.  

ε. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη  

εα. Ο χειρισμός των θεμάτων σχετικών με το ασφαλιστικό ιστορικό και την αναγνώριση περιόδων 

ασφάλισης των διακινούμενων ασφαλισμένων εντός της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και χωρών ΔΣΚΑ.  

εβ. Ο χειρισμός των θεμάτων σχετικών με το ιδιαίτερο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των 

υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της ΕΕ καθώς και των υπαλλήλων των συντονισμένων 

Διεθνών Οργανισμών.  

εγ. Η παροχή πληροφοριών στους ασφαλισμένους για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 

Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων.  

εδ. Η επιμέλεια για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των 

διακινούμενων εργαζομένων.» 

 

 

36. Με το άρθρο 57 τροποποιείται το άρθρο 8 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 8 

Γενική Διεύθυνση Εισφορών 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση, η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών στους τομείς της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας ως 

προς την ασφάλιση και την είσπραξη των εισφορών ασφάλισης. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών διαρθρώνεται ως εξής: 

α. Διεύθυνση Ασφάλισης β. Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών γ. Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών 

δ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» 
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37. Με το άρθρο 62 τροποποιείται το άρθρο 15 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 15 

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων είναι: 

α. Ο σχεδιασμός της πολιτικής των συντάξεων γήρατος και των συντάξεων λόγω θανάτου με γνώμονα 

τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την κοινωνική ευημερία καθώς και η 

αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής στα πλαίσια των εκάστοτε δημοσιονομικών συνθηκών. 

β. Η ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας στην απονομή συντάξεων γήρατος και συντάξεων 

λόγω θανάτου. 

γ. Η συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων γήρατος και των 

συντάξεων λόγω θανάτου, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από 

την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους. 

δ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων με στόχο 

την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και των σφαλμάτων. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων διαρθρώνεται ως εξής: 

α. Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων β. Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων 

Γήρατος γ. Διεύθυνση Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος δ. Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων ε. 

Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα στ. Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων λόγω 

Θανάτου ζ. Διεύθυνση Απονομής Διεθνών Συντάξεων η. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.» 

 

38. Με το άρθρο 63 τροποποιείται το άρθρο 16 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

«Άρθρο 16 

Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων είναι: 

α. Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και στις 

συντάξεις λόγω θανάτου. 

β. Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην απονομή των συντάξεων γήρατος και στις 

συντάξεις λόγω θανάτου. 

2. Η Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών β. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη-Μισθωτών γ. 

Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης δ. Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών 

Ελέγχων 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ 

των Τμημάτων ως εξής: 

α. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών αα. Ο χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις συντάξεις γήρατος, τις συντάξεις λόγω θανάτου των 

μισθωτών καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις 

εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων. 

αβ. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή/και την τροποποίηση της νομοθεσίας 

απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου των μισθωτών καθώς και των 

επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες 

συνταξιούχων. 

αγ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) Μισθωτών και η παροχή 

οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση αυτών στις Τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ. 

αδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 
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β. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη-Μισθωτών βα. Ο χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου των μη-

μισθωτών καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις 

εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων και η έκδοση σχετικών οδηγιών. 

ββ. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή/και την τροποποίηση της νομοθεσίας 

απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου των μη-μισθωτών καθώς και των 

επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες 

συνταξιούχων. 

βγ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) Μη-Μισθωτών και η παροχή 

οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση αυτών στις Τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ. 

βδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 

γ. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης 

γα. Ο εντοπισμός, η μελέτη και η αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

διατάξεων της νομοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση και η έκδοση σχετικών οδηγιών. 

γβ. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή/και την τροποποίηση της νομοθεσίας 

συντάξεων, διαδοχικής ασφάλισης απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου. 

γγ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 

δ. Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων 

δα. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την 

έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων, καθώς και των πάσης φύσεως μεταβολών στις συντάξεις 

γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου. 

δβ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων για την επιλογή των πράξεων συνταξιοδότησης που θα 

αποτελούν το δείγμα προς έλεγχο. 

δγ. Η διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την 

προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων. 

δδ. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς 

και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν. 

δε. Η παρακολούθηση της μηνιαίας ροής των συντάξεων γήρατος και των συντάξεων λόγω θανάτου, 

των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες 

συντάξεων καθώς και του ρυθμού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και 

αποτελεσματικότερης οργάνωσης. 

δστ. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών 

πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και στις συντάξεις λόγω θανάτου. 

δζ. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών 

συντάξεων και η μέριμνα για την αντιμετώπιση αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 

Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

δη. Η παροχή πληροφοριών σε άλλους δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές και 

τις αποδοχές των συνταξιούχων. 

δθ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων για τον 

εντοπισμό σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.» 

 

39. Με το άρθρο 64 τροποποιείται το άρθρο 17 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 17 

Διευθύνσεις: Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος 
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1. Ο επιχειρησιακός στόχος των Διευθύνσεων Απονομής Συντάξεων Γήρατος είναι η ορθή εφαρμογή 

της νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων γήρατος, η απονομή των συντάξεων αυτών και η 

επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. 

2. Οι Διευθύνσεις Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος συγκροτούνται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος 

β. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών 

3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος κατανέμονται μεταξύ 

των Τμημάτων ως εξής: 

α. Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος 

αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές 

Υπηρεσίες. 

αβ. Ο υπολογισμός των συντάξεων γήρατος καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και 

εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση 

αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

αγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος. 

αδ. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. 

αε. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος, όπου απαιτείται, σύμφωνα την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία. 

αστ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

β. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών βα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και 

τεκμηριωτικού υλικού, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, 

προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

ββ. Η διατύπωση των απόψεων του ΕΦΚΑ επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που 

αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος. 

βγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

βδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΕΦΚΑ καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 

βε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές. 

4. Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος είναι η ακόλουθη: 

α. Η Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος, με έδρα την Αθήνα, απονέμει τις συντάξεις για την 

Περιφέρεια Αττικής. 

β. Η Διεύθυνση Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος, με έδρα την Αθήνα, απονέμει τις συντάξεις για τις 

Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου 

Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.» 

 

40. Με το άρθρο 65 τροποποιείται το άρθρο 18 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 18 

Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρμογή της 

νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων γήρατος, των συντάξεων λόγω θανάτου και των 
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διακρατικών συντάξεων, η απονομή των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας 

έκδοσής τους. 

2. Η Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:Τμήμα Α΄ Απονομής 

Συντάξεων Γήρατος β. Τμήμα Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος γ. Τμήμα Γ΄ Απονομής Συντάξεων 

Γήρατος . Τμήμα Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου ε. Τμήμα Απονομής Διεθνών Συντάξεων στ. 

Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως 

εξής: 

α. Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος 

αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές 

Υπηρεσίες. 

αβ. Ο υπολογισμός των συντάξεων γήρατος καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και 

εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση 

αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

αγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος. 

αδ. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής ή διακοπής συνταξιοδότησης 

λόγω γήρατος. 

αε. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος, όπου απαιτείται, σύμφωνα την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία. 

αστ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

β. Τμήμα Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου  

βα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω θανάτου από τις Τοπικές 

Υπηρεσίες. 

ββ. Ο υπολογισμός των συντάξεων λόγω θανάτου καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας 

και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και η έκδοση και 

κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

βγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται η 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη λόγω θανάτου. 

βδ. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής ή διακοπής συνταξιοδότησης 

λόγω θανάτου. 

βε. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

βστ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

γ. Τμήμα Απονομής Διεθνών Συντάξεων  

γα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου 

των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ, Ελβετίας και των κατοίκων χωρών με τις 

οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της ΕΕ, καθώς και 

των υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών από τις Τοπικές Υπηρεσίες.  

γβ. Ο υπολογισμός των εν λόγω συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου καθώς και των επιδομάτων 

(απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων και 

η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.  

γγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.  

γδ. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής ή διακοπής συνταξιοδότησης 
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γήρατος ή και λόγω θανάτου.  

γε. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

γστ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.  

δ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών  

δα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου μέσου ή 

βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

δβ. Η διατύπωση των απόψεων του ΕΦΚΑ επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που 

αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος. 

δγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

δδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΕΦΚΑ καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 

δε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές. 

4. Η χωρική αρμοδιότητα της Γ΄ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη είναι η 

ακόλουθη: 

Απονέμει τις συντάξεις για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, 

Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και του Αγίου Όρους που αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του 

Ελληνικού Κράτους.» 

 

41. Με το άρθρο 66 τροποποιείται το άρθρο 19 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 19 

Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα είναι η ορθή 

εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων του Δημοσίου Τομέα, η απονομή των 

συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. 

2. Η Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων  

β. Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων ΟΤΑ, Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών  

γ. Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων  

δ. Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων  

ε. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών  

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα είναι οι εξής:  

α. Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής των συντάξεων Δημοσίου Τομέα.  

β. Η έκδοση πράξεων αναγνώρισης ή περιορισμού συντάξιμης υπηρεσίας.  

γ. Η έκδοση ανακλητικών και τροποιητικών πράξεων.  

δ. Η έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης.  

ε.   Η   έκδοση   πράξεων   μεταφοράς   ασφαλιστικών   δικαιωμάτων   από   το   εθνικό   στο   ειδικό 

συνταξιοδοτικό  σύστημα  υπαλλήλων  της  ΕΕ  ή  άλλο  αναγνωρισμένο  ασφαλιστικό  σύστημα 

(αναλογιστικό ισοδύναμο).  

στ. Ο καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η 
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διαπίστωση του συντάξιμου της υπηρεσίας-προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλου.  

ζ. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων υπαλλήλων-λειτουργών σύμφωνα με τις αρχές της κείμενης 

νομοθεσίας.  

η. Η εκτέλεση και η εντολή πληρωμής των ανωτέρω πράξεων.  

θ. Η εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη 

καταβαλλόμενη σύνταξη  

ι. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.  

ια. Η παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα φορέων σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των 

ασφαλισμένων αρμοδιότητας του Τμήματος για κύρια σύνταξη.  

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:  

α. Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων  

Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής πολιτικών συντάξεων.  

β. Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων ΟΤΑ,ΝΠΔΔ και Ειδικών 

Κατηγοριών.  

Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής συντάξεων υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών.  

γ. Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων  

Ο κανονισμός και η εντολή πληρωμής στρατιωτικών και πολεμικών συντάξεων.  

δ. Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων  

δα. Η διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων του Δημοσίου Τομέα, η χορήγηση τριμήνου σύνταξης 

και η αναζήτηση με σχετική καταχώριση στο οικείο πληροφοριακό σύστημα των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών λόγω θανάτου του συνταξιούχου, στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν  

μεταβιβάζεται.  

δβ. Η χορήγηση ή διακοπή επιδομάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

δγ.  Η  εκκαθάριση  και  η  διενέργεια  μεταβολών  στις  καταβαλλόμενες συντάξεις του δημοσίου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

δδ. Η αναστολή, ο περιορισμός, η επαναχορήγηση και ο χωρισμός σύνταξης, καθώς η εκκαθάριση, 

όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

δε. Οι έλεγχοι των μεταβολών συντάξεων ή επιδομάτων και η απογραφή των δικαιούχων πολιτικών 

συντάξεων.  

δστ. Οι καταλογισμοί των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης και επιδομάτων που 

διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.  

δζ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

δη. Η έγγραφη παραπομπή στη δικαιοσύνη συνδικαιούχων ή και κληρονόμων, θανόντων πολιτικών 

συνταξιούχων  στις  περιπτώσεις  μη  δήλωσης  θανάτου  συνταξιούχου  και  ανάληψης  των 

αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων από το λογαριασμό του θανόντος επί μακρόν.  

δθ. Η διαβίβαση ενστάσεων των δικαιούχων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η διατύπωση 

σχετικών απόψεων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και η εκτέλεση πράξεων του.  

δι.  Ο  έλεγχος  βάσει  δείγματος,  συνταξιοδοτικών  πράξεων  Δημοσίου  Τομέα,  καταβαλλόμενων 

συντάξεων και διενεργηθεισών μεταβολών επί των συνταξιοδοτικών διατάξεων, η επεξεργασία 

διασταυρώσεων, καθώς και η διατύπωση συστάσεων για τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών 

μέτρων.  

δια. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων για τον έλεγχο των συντάξεων του δημοσίου.  

διβ. Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τα αποτελέσματα των ελέγχων και υποβολή αυτής στον 

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.  
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διγ. Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος για την 

προσαρμογή  των  εφαρμογών  Πληροφορικής  στις  νέες  νομοθετικές  διατάξεις,  την  επίλυση 

προβλημάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών καθώς και τη διενέργεια διασταυρώσεων με 

άλλα ηλεκτρονικά αρχεία με στόχο τον έλεγχο των καταβαλλόμενων συντάξεων.  

διδ. Η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών απαιτήσεων-υποχρεώσεων του δημοσίου που 

απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.  

ε. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών  

εα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού, προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου ή 

βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.  

εβ. Η διατύπωση των απόψεων του ΕΦΚΑ επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που 

αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος.  

εγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ύλη αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις.  

εδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΕΦΚΑ καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.  

εε.  Η  διατύπωση  προτάσεων  για  την  πρόληψη  και  την  αντιμετώπιση  θεμάτων  για  τα  οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.  

5. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα είναι η ακόλουθη: 

Απονέμει τις συντάξεις των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα για το σύνολο των Περιφερειών της 

Χώρας.» 

 

42. Με το άρθρο 67 τροποποιείται το άρθρο 20 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 20 

Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου είναι η ορθή 

εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων λόγω θανάτου, η απονομή των 

συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. 

2. Η Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές 

μονάδες: 

α. Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων  λόγω Θανάτου 

β. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου κατανέμονται μεταξύ των 

Τμημάτων ως εξής: 

α. Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου 

αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω θανάτου από τις Τοπικές 

Υπηρεσίες. 

αβ. Ο υπολογισμός των συντάξεων λόγω θανάτου καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας 

και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και η έκδοση και 

κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

αγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη λόγω θανάτου. 

αδ. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης 

συνταξιοδότησης λόγω θανάτου. 
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αε. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

αστ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

β. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών 

βα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου ή 

βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

ββ. Η διατύπωση των θέσεων του ΕΦΚΑ επί ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων για θέματα που αφορούν 

στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου. 

βγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

βδ. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, 

των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, καθώς 

και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 

βε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.» 

 

43. Με το άρθρο 68 τροποποιείται το άρθρο 21 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 21 

Διεύθυνση Απονομής Διεθνών Συντάξεων 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Απονομής Διεθνών Συντάξεων είναι: 

α. Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις λόγω γήρατος και λόγω 

θανάτου των κατοίκων χωρών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων 

της ΕΕ, των υπαλλήλων των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών και των κατοίκων χωρών με τις 

οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 

β. Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των εν λόγω συντάξεων, η απονομή τους και 

η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. 

2. Η Διεύθυνση Απονομής Διεθνών Συντάξεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών 

β. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ 

γ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Απονομής Διεθνών Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των 

Τμημάτων ως εξής: 

α. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών 

αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου 

των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ και Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και 

Οργάνων της ΕΕ καθώς και των υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών από τις Τοπικές Υπηρεσίες. 

αβ. Ο υπολογισμός των εν λόγω συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου καθώς και των επιδομάτων 

(απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και 

η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

αγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου. 

αδ. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης 

συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου. 
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αε. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

αστ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

β. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ βα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων 

Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει 

συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές Υπηρεσίες. 

ββ. Ο υπολογισμός των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα 

έχει συνάψει ΔΣΚΑ καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που 

αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων 

συνταξιοδότησης. 

βγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου. 

βδ. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης 

συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου. 

βε. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

βστ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

γ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών 

γα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού, προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου 

βοηθήματος και μέσου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

γβ. Η διατύπωση των θέσεων του ΕΦΚΑ επί ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων για θέματα που αφορούν 

στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες 

με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 

γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

γδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΕΦΚΑ, καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 

γε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.» 

 

44. Με το άρθρο 73 τροποποιείται το άρθρο 22 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 22 

Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας είναι: 

α. Ο σχεδιασμός της πολιτικής των παροχών σε χρήμα, των συντάξεων αναπηρίας και των συντάξεων 

λόγω ατυχημάτων με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την κοινωνική 

ευημερία καθώς και η αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής στα πλαίσια των εκάστοτε 

δημοσιονομικών συνθηκών. 

β. Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας των παροχών σε χρήμα, των συντάξεων αναπηρίας και των 

συντάξεων λόγω ατυχημάτων. 

γ. Η συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των παροχών σε χρήμα, των 

συντάξεων αναπηρίας και των συντάξεων λόγω ατυχημάτων, με στόχο την αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους. 
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δ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των παροχών σε χρήμα, 

των συντάξεων αναπηρίας και των συντάξεων λόγω ατυχημάτων με στόχο την πρόληψη της απάτης, 

της διαφθοράς και των σφαλμάτων. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας διαρθρώνεται ως εξής: 

α. Διεύθυνση Α΄ Παροχών β. Διεύθυνση Β΄ Παροχών γ. Διεύθυνση Γ΄ Παροχών δ. Διεύθυνση Ιατρικής 

Αξιολόγησης ε. Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης στ. Τμήμα 

Νομοθεσίας Παροχών ζ. Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών η. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

3. Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Παροχών είναι η ακόλουθη: α. Οι Διευθύνσεις Α΄ 

Παροχών, Β΄ Παροχών και Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης με έδρα την 

Αθήνα, απονέμουν τις συντάξεις αναπηρίας και ατυχημάτων καθώς και επιδόματα και παροχές εν 

γένει για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, 

Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. 

β. Η Διεύθυνση Γ΄ Παροχών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, απονέμει τις συντάξεις αναπηρίας και 

ατυχημάτων καθώς και επιδόματα και παροχές εν γένει για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου καθώς και του Αγίου Όρους που 

αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους.» 

 

45. Με το άρθρο 86 τροποποιείται το άρθρο 36 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 36 

 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι:  

α. Η εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης κατά τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής του ΕΦΚΑ, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 

εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και στον ετήσιο 

Προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.  

β. Ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, 

σχετικά με την ορθή και ενιαία οικονομική λειτουργία και διαχείριση.  

γ. Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής των υποχρεώσεων του ΕΦΚΑ και η 

διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του ΕΦΚΑ.  

δ. Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και της κινητής περιουσίας του Φορέα βάσει των γενικών 

αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης.  

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως εξής:  

α. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών  

β. Διεύθυνση Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών  

γ. Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων  

δ. Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών  

ε. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας»  

 

 

46. Με το άρθρο 88 τροποποιείται το άρθρο 39 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 39 

Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων είναι: 
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α. Η εκκαθάριση και η πληρωμή των συντάξεων γήρατος, των συντάξεων λόγω θανάτου και των 

συντάξεων ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετίας, Διεθνών Οργανισμών και ΔΣΚΑ. 

β. Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου Συνταξιούχων. 

2. Η Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Α΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος 

β. Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος 

γ. Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος 

δ. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου 

ε. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ 

στ. Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής 

Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α. Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος 

αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωμή των 

συντάξεων γήρατος. 

αβ. Η ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις εκάστοτε 

μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης. 

αγ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στο συμψηφισμό συντάξεων γήρατος που 

έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, η μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών 

πράξεων καθώς και η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί 

αχρεωστήτως. 

αδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και η διενέργεια λοιπών 

κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

αε. Η μέριμνα για τη λήψη κάθε δικαστικού μέτρου σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων σε 

περιπτώσεις μη δήλωσης θανάτου του δικαιούχου/συνταξιούχου. 

β. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου 

βα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωμή των 

συντάξεων λόγω θανάτου. 

ββ. Η ενημέρωση των τηρούμενων κατά κατηγορία ατομικών μερίδων των συνταξιούχων με τις 

εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης. 

βγ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στο συμψηφισμό συντάξεων λόγω θανάτου 

που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, η μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών 

πράξεων καθώς και η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί 

αχρεωστήτως. 

βδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και η διενέργεια λοιπών 

κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

βε. Η λήψη κάθε δικαστικού μέτρου σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων σε περιπτώσεις μη δήλωσης 

του θανάτου του δικαιούχου/συνταξιούχου. 

γ. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ 

γα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωμή των 

συντάξεων γήρατος ή και λόγω θανάτου των χωρών της ΕΕ, ΕΟΧ Ελβετίας, των χωρών με τις οποίες η 

Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ και των υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών. 

γβ. Η ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις εκάστοτε 

μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης. 

γγ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στο συμψηφισμό συντάξεων ΕΕ, ΕΟΧ 

Ελβετίας και ΔΣΚΑ που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, η μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των 
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σχετικών καταλογιστικών πράξεων καθώς και η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που 

έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. 

γδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και η διενέργεια λοιπών 

κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

γε. Η λήψη κάθε δικαστικού μέτρου σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων σε περιπτώσεις μη δήλωσης 

θανάτου του δικαιούχου/συνταξιούχου. 

δ. Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων δα. Η μέριμνα για την τήρηση, την ενημέρωση, τον έλεγχο και την 

εκκαθάριση του Μητρώου Συνταξιούχων. δβ. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό 

και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στο Μητρώο Συνταξιούχων, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

δγ. Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην κίνηση και στις μεταβολές 

των συνταξιούχων, καθώς και η έκδοση περιοδικών δελτίων κίνησης συνταξιούχων, σε συνεργασία 

με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης. 

δδ. Η έκδοση φύλλων μεταβολών προς τους συνταξιούχους. 

δε. Η παροχή πληροφοριών σε άλλους δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές και 

τις αποδοχές συνταξιούχων. 

δστ. Η παροχή οδηγιών για τη χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων που αφορούν σε 

συνταξιοδοτικά θέματα.» 

 

47. Με το άρθρο 89 τροποποιείται το άρθρο 41 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

«Άρθρο 41 

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Στέγασης είναι: 

α. Η αναβάθμιση της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ ώστε να 

ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην υλοποίηση της αποστολής του ΕΦΚΑ. 

β. Η επαγγελματική ανάπτυξη, η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση και η αποδοτική 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΦΚΑ. 

γ. Η στέγαση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ σε κτηριακές εγκαταστάσεις με την κατάλληλη υποδομή και 

η ποιοτική αναβάθμιση αυτών. 

δ. Η συστηματική καταγραφή και η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του ΕΦΚΑ. 

ε. Η εξοικονόμηση πόρων μέσω της εγκατάστασης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ σε κτήρια ιδιοκτησίας 

του. 

στ. Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και προμηθειών για την ενίσχυση των υπηρεσιών. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης διαρθρώνεται ως 

εξής: 

α. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού β. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης γ. Διεύθυνση 

Ακίνητης Περιουσίας δ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ε. Διεύθυνση Προμηθειών στ. Αυτοτελές 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ζ. Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου» 

 

48. Με το άρθρο 90 τροποποιείται το άρθρο 43 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

«Άρθρο 43 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Οργάνωσης είναι: 
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α. Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΦΚΑ, με την επιτυχή διάχυση της γνώσης 

και της πληροφορίας σε θέματα αρμοδιότητας του Φορέα. 

β. Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΦΚΑ, στα 

πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου και των Επιχειρησιακών Σχεδίων αυτού. 

γ. Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης, ενημέρωσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού 

του ΕΦΚΑ. 

δ. Η συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές και σε 

πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς στη χώρα ή σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, με την 

οργάνωση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και 

ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της ΕΕ ή 

διακρατικών συμφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας, ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων. 

ε. Η μέριμνα για την ανάθεση της συγγραφής εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, σε αντικείμενα 

συναφή με το σκοπό του ΕΦΚΑ και τις δράσεις που αναπτύσσει καθώς και η πραγματοποίηση 

εκδόσεων. 

στ. Η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων με συναφή γνωστικά αντικείμενα για υπαλλήλους 

του ΕΦΚΑ, σε σύμπραξη με εκπαιδευτικούς Φορείς και Ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού 

τομέα. 

ζ. Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων, που προάγουν τους σκοπούς του 

ΕΦΚΑ. 

η. Η λειτουργία βιβλιοθήκης. 

2. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου β. Τμήμα Υλοποίησης και 

Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου γ. Τμήμα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος δ. Τμήμα Οργάνωσης ε. 

Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίων και Συλλογικών Οργάνων 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Οργάνωσης κατανέμονται μεταξύ των 

Τμημάτων ως εξής: 

α. Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου 

αα. Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΦΚΑ, σε εφαρμογή του 

Στρατηγικού Σχεδίου και των Ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων. 

αβ. Η διαμόρφωση των κανόνων και των διαδικασιών της εκπαιδευτικής λειτουργίας σύμφωνα με 

τις αρχές διαχείρισης ποιότητας. 

αγ. Η τήρηση Μητρώου διδακτικού προσωπικού. 

αδ. Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού του ΕΦΚΑ, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, καθώς και η ανάλυση και αξιολόγηση αυτών. 

αε. Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του προγραμματισμού εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού του ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η παρακολούθηση της 

υλοποίησής του. 

αστ. Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης (εξειδίκευσης, κατάρτισης, 

επιμόρφωσης και ενημέρωσης), σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τόσο για το ανθρώπινο 

δυναμικό του ΕΦΚΑ, όσο και για μέλη επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, 

ιδιώτες, καθώς και για υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα 

αρμοδιότητας του Φορέα, οι διαδικαστικές ενέργειες για την πιστοποίηση αυτών, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις και η μεταβολή και επικαιροποίησή τους, εφόσον αυτό απαιτείται. 

αζ. Η υποβολή για έγκριση και πιστοποίηση στο ΕΚΔΔΑ προγραμμάτων εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης. 
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αη. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ως προς το βαθμό επίτευξης των στόχων, καθώς και το βαθμό μεταφοράς της γνώσης 

στο εργασιακό περιβάλλον και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Τμήμα Υλοποίησης 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

αθ. Η μέριμνα για τη δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για κάθε πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. 

αι. Η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και τη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση του 

προσωπικού, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

αια. Ο συντονισμός των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για τη διαχείριση των προγραμμάτων ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας της ΕΕ, καθώς και για την εκπροσώπηση του Φορέα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

της ΕΕ και των Διεθνών Οργανισμών. 

αιβ. Η μέριμνα για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, 

εκμάθησης ξένων γλωσσών, καθώς και σε επιμορφωτικά προγράμματα, συνέδρια και σεμινάρια για 

θέματα συναφή προς τα αντικείμενα του ΕΦΚΑ. 

αιγ. Η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με σκοπό την 

διοργάνωση και τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις. 

αιδ. Η μέριμνα για τον υπολογισμό πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο 

της Διεύθυνσης και η υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Διεύθυνση. 

αιε. Η δημιουργία στατιστικών αναφορών και η εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων 

εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης. 

β. Τμήμα Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου 

βα. Η υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και λοιπών 

εκπαιδευτικών δράσεων. 

ββ. Η επιλογή και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. 

βγ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και των αναγκαίων 

υποδομών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. 

βδ. Η επιμέλεια οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθήκης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η 

μέριμνα για τον εφοδιασμό αυτής με τα απαραίτητα βιβλία και έντυπα της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής, καθώς και με οπτικοακουστικό υλικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές 

Διευθύνσεις καθώς και η διασύνδεσή της με βιβλιοθήκες εγχώριων και διεθνών φορέων. 

βε. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του ΕΦΚΑ ή 

σε κατάλληλες δομές του Φορέα ή σε πιστοποιημένους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή 

σε κάθε άλλο πρόσφορο χώρο που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

βστ. Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης και της εκπαιδευτικής λειτουργίας. 

βζ. Ο προγραμματισμός των αναγκών για πάγιο, μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια αυτών, τη συντήρηση και επισκευή τους. 

βη. Η μέριμνα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης καθώς και για την 

υγιεινή των κτηριακών εγκαταστάσεων. 

βθ. Η μελέτη και η ανάλυση των απαιτήσεων των εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που 

αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης και η εισήγηση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ για την ανάπτυξη 

νέων, την βελτίωση των υφιστάμενων, καθώς και για την υποστήριξη αυτών αντίστοιχα. 

βι. Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών 

δράσεων της Διεύθυνσης. 

γ. Τμήμα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος 
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γα. Η υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης,επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και λοιπών 

εκπαιδευτικών δράσεων. 

γβ. Η γραμματειακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας. 

γγ. Η συγκέντρωση των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η αποστολή τους στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία. 

γδ. Η μέριμνα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης καθώς και για την 

υγιεινή των κτηριακών εγκαταστάσεων. 

γε. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του ΕΦΚΑ ή 

σε κατάλληλες δομές του Φορέα ή σε πιστοποιημένους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή 

σε κάθε άλλο πρόσφορο χώρο που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

γστ. Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών 

δράσεων του Τμήματος. 

Έδρα του Τμήματος είναι η Θεσσαλονίκη και η χωρική του αρμοδιότητα εκτείνεται στις Περιφέρειες 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και 

Θεσσαλίας. 

δ. Τμήμα Οργάνωσης 

δα. Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και η εισήγηση 

μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας αυτών. 

δβ. Η εισήγηση και έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση και αναστολή 

λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων του ΕΦΚΑ. 

δγ. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

δδ. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση 

υπογραφής. 

δε. Η επιμέλεια και ο συντονισμός για την κωδικοποίηση, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση 

υπηρεσίες, της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών. 

δστ. Η μελέτη των διαδικασιών και των χρησιμοποιούμενων εντύπων και η μέριμνα για τη βελτίωση, 

την απλούστευση και τυποποίηση αυτών. 

δζ. Ο χειρισμός των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας, καθώς και αυτών που αφορούν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. 

δη. Η μέριμνα για την πιστοποίηση των προϊστάμενων και των νόμιμων αναπληρωτών τους, που 

υπογράφουν σε έγγραφα, που προσκομίζονται στις αρμόδιες αρχές για προξενική θεώρηση ή για την 

επίθεση σφραγίδας apostille. 

δθ. Ο χειρισμός των θεμάτων του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) καθώς και 

ο χειρισμός των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ). 

δι. Η μέριμνα για την εκκαθάριση και ηλεκτρονική σάρωση των αρχείων των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 

δια. Η μέριμνα και η επιμέλεια για τη δημιουργία και λειτουργία εκθεσιακού χώρου με τον εξοπλισμό 

των ενταχθέντων ΦΚΑ που παρουσιάζει ιστορική αξία. 

ε. Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίων και Συλλογικών Οργάνων 

εα. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και 

επιτροπών. 

εβ. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων του ΕΦΚΑ 

και ο χειρισμός των θεμάτων σχετικά με την αμοιβή των μελών και των γραμματέων τους. 
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εγ. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και ο ορισμός εκπροσώπων του ΕΦΚΑ σε συλλογικά όργανα, 

επιτροπές και ομάδες εργασίας άλλων φορέων. 

εδ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ.» 

 

49. Με το άρθρο 91 τροποποιείται το άρθρο 44 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 44 

Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση 

της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ καθώς και η στέγαση των υπηρεσιών του. 

2. Η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Μητρώου β. Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας γ. Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης 

Περιουσίας δ. Τμήμα Στέγασης 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως 

εξής: α. Τμήμα Μητρώου αα. Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου ακίνητης περιουσίας. αβ. Η 

τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου στέγασης υπηρεσιών ΕΦΚΑ. αγ. Η μέριμνα για την εφαρμογή 

της κείμενης νομοθεσίας περί ακινήτων (π.χ. ΠΕΑ, πιστοποιητικά πυρασφάλειας, τακτοποίηση 

αυθαιρέτων, πρόσβαση ΑμεΑ κ.λπ.), με την υποβολή σχετικών αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

αδ. Η δήλωση των ακινήτων στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία-υποθηκοφυλακεία. 

αε. Η μέριμνα για τη συμπλήρωση εντύπων για την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ, τα οποία 

προβλέπονται από την κείμενη φορολογική και λοιπή νομοθεσία και ο χειρισμός των σχετικών 

θεμάτων. 

αστ. Η τήρηση, παρακολούθηση, και ενημέρωση βάσης δεδομένων παγίων εξόδων, έκτακτων 

δαπανών και δαπανών συντήρησης ιδιόκτητων κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. 

αζ. Η συγκέντρωση τριμηνιαίων αναφορών λειτουργικών εξόδων των κτηρίων (μισθωμένων, 

ιδιόκτητων) των υπηρεσιών του Φορέα. 

αη. Η συγκέντρωση τριμηνιαίων αναφορών δαπανών τεχνικών εργασιών (στις κτηριακές και 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

αθ. Η έκδοση ετήσιων καταστάσεων λειτουργικών δαπανών και των δαπανών τεχνικών εργασιών 

ανά κτήριο. 

β. Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας βα. Η διατήρηση του φυσικού αρχείου ακίνητης 

περιουσίας του ΕΦΚΑ και η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων. 

ββ. Η μέριμνα για τη διασφάλιση της κυριότητας, της νομής και κατοχής της ακίνητης περιουσίας του 

ΕΦΚΑ. 

βγ. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού πολυκατοικίας και την εύρυθμη 

λειτουργία αυτής. 

βδ. Η ταυτοποίηση των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών για την περιοχή της Αττικής και η 

διαβίβασή τους στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή. 

βε. Η κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών του ΕΦΚΑ καθώς και η πρόσληψη και ασφάλιση του 

απαιτούμενου και αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία των ακινήτων αυτών. 

βστ. Η παρακολούθηση και η διαχείριση των εκμισθώσεων του ΕΦΚΑ. 

βζ. Η παρακολούθηση και διαχείριση των ακινήτων όπου στεγάζονται ή συστεγάζονται Υγειονομικές 

Υπηρεσίες και τα οποία ακίνητα παραχωρήθηκαν προς χρήση άνευ ανταλλάγματος στις οικείες 

Δ.Υ.ΠΕ σύμφωνα με τον ν. 4238/2014 (Α΄38). 
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γ. Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας γα. Η εκπόνηση και η τυχόν απαιτούμενη αναθεώρηση 

του πενταετούς προγράμματος και του μακροπρόθεσμου προγράμματος στέγασης των υπηρεσιών 

του ΕΦΚΑ και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του. 

γβ. Η υποβολή στο ΔΣ του ΕΦΚΑ για έγκριση του πενταετούς προγράμματος, του μακροπρόθεσμου 

προγράμματος καθώς και η τυχόν απαιτούμενη αναθεώρηση αυτών, συνοδευόμενη από αναλυτική 

τοποθέτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επ’ αυτού. 

γγ. Η διαβίβαση των προγραμμάτων στέγασης και αξιοποίησης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

για υλοποίηση. 

γδ. Η σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του πενταετούς 

και του μακροπρόθεσμου προγράμματος. 

γε. Η δημιουργία δεικτών απόδοσης των ιδιόκτητων ακινήτων, σε όρους κόστους. 

γστ. Η δημιουργία δεικτών ορθολογικής χρήσης των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, σε όρους κόστους. 

γζ. Η μέριμνα για την περιοδική εκτίμηση των ακινήτων, ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα αξία του 

χαρτοφυλακίου. 

γη. Η μέριμνα για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων καθώς και των μισθωτικών 

αποδόσεων των ακινήτων. 

γθ. Η εκπόνηση μελετών αξιοποίησης καθώς και η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών από τρίτους. 

γι. Η μέριμνα και η διενέργεια διαγωνισμών εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς, ανταλλαγής και 

παραχώρησης ακινήτων με αντιπαροχή, κατ’ εκτέλεση του εγκεκριμένου προγράμματος στέγασης 

και αξιοποίησης. 

για. Η μέριμνα για την αξιοποίηση ακινήτων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

γιβ. Η μέριμνα για την αποδοχή των δωρεών και την παρακολούθηση των διαδικασιών 

απαλλοτριώσεων ακινήτων υπέρ του ΕΦΚΑ. 

γιγ. Η εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών του ΕΦΚΑ. 

δ. Τμήμα Στέγασης  

δα. Η παρακολούθηση, τήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων πάγιων εξόδων και έκτακτων 

δαπανών και γενικά δαπανών κάθε είδους που προκύπτουν από τη στέγαση των υπηρεσιών.  

δβ. Η σύνταξη κτηριολογικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες, ο 

έλεγχος των αντίστοιχων προγραμμάτων που συντάσσονται από τρίτους, καθώς και η μέριμνα για την 

έγκρισή τους.  

δγ. Η διενέργεια διαγωνισμών μίσθωσης σε εκτέλεση του προγράμματος στέγασης, η μέριμνα για τη 

σύνταξη των απαιτούμενων προδιαγραφών καθώς και η μέριμνα για τη σύνταξη και υπογραφή των 

σχετικών συμφωνητικών.  

δδ. Ο συντονισμός για την υλοποίηση της εγκατάστασης των μονάδων του ΕΦΚΑ σε ιδιόκτητους ή 

μισθωμένους χώρους.  

δε. Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας 

των χώρων και των συνθηκών εργασίας.  

δστ. Η μέριμνα για την καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών 

διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ).  

δζ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα κτίρια και για τη βελτίωση της 

ποιότητας των συνθηκών εξυπηρέτησής τους.  

δη. Η παρακολούθηση και διαχείριση των μισθώσεων του ΕΦΚΑ.  

δθ. Η διατήρηση και διαχείριση του φυσικού αρχείου των μισθώσεων του ΕΦΚΑ.  

4. Η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας δύναται να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Το 
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προσωπικό της υποχρεούται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, ανάλογα με 

τις ανάγκες και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας 

ΕΦΚΑ και των υποδομών στέγασης των υπηρεσιών του Φορέα.»  

 

50. Με το άρθρο 93 τροποποιείται το άρθρο 45 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

«Άρθρο 45 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η εξασφάλιση των 

κατάλληλων υποδομών στο σύνολο των κτηρίων της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες του ΕΦΚΑ 

και η διαρκής συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των κτηρίων ιδιοκτησίας του. 

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες Οργανικές Μονάδες: 

α. Τμήμα Προγραμματισμού και Δημοπρατήσεων β. Τμήμα Μελετών γ. Τμήμα Κατασκευών δ. Τμήμα 

Συντήρησης ε. Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα 

τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και 

Ηπείρου, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 

εα. Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών εβ. Τμήμα Κατασκευών εγ. Τμήμα Συντήρησης 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως 

εξής:  

α. Τμήμα Προγραμματισμού και Δημοπρατήσεων  

αα. Η συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτημάτων που αφορούν σε κτηριακές και 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα, των ιδιόκτητων ακινήτων του ΕΦΚΑ και των 

μισθωμένων χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες. 

αβ. Ο διαχωρισμός των αιτημάτων σε αυτά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και σε αυτά που 

μπορούν να συμπεριληφθούν σε πενταετές πρόγραμμα ή μακροπρόθεσμο πρόγραμμα στέγασης και 

αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. 

αγ. Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας για τα έκτακτα τεχνικά θέματα που απαιτούν 

άμεση επέμβαση κατά προτεραιότητα. 

αδ. Η διαβίβαση των αιτημάτων τεχνικής φύσης στα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθούν. 

αε. Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και η μέριμνα για την έγκρισή αυτών καθώς και η μέριμνα 

για την έγκριση της πίστωσης από τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ και του εποπτεύοντος Υπουργείου. 

αστ. Η διενέργεια της διαδικασίας διαγωνισμών τεχνικών έργων και μελετών και η κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών. 

αζ. Η μέριμνα για την κατάρτιση των συμβάσεων για τη μελέτη και την κατασκευή των τεχνικών 

έργων. 

αη. Ο έλεγχος των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ), των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος 

Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και των λογαριασμών των εργοληπτών καθώς και ο έλεγχος της αμοιβής 

των μελετητών. 

αθ. Η τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα αντικείμενα και στις 

δραστηριότητες της Διεύθυνσης. 

αι. Ο συντονισμός του συνόλου των θεμάτων τεχνικής φύσης σε όλη την επικράτεια καθώς και η 

παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων, της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων και η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 
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αια. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και γραμματειακή υποστήριξη του Ανώτατου Τεχνικού Συμβουλίου 

και άλλων επιτροπών της Διεύθυνσης. 

β. Τμήμα Μελετών βα. Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή, επισκευή,διαρρύθμιση και 

εξωραϊσμό κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η μέριμνα για την έκδοση των 

απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, η σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, 

τοπογραφικών, γεωτεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. 

ββ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκπόνησης 

μελετών, η αξιολόγηση των μελετών και η παραλαβή των συμβάσεων. 

βγ. Η επίβλεψη και παραλαβή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

βδ. Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών. 

βε. Ο έλεγχος κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, μισθωμένων και 

προς μίσθωση κτηρίων. 

βστ. Ο έλεγχος των συνθηκών ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών στέγασης και η 

μέριμνα της εξασφάλισης αυτών. 

βζ. Η σύνταξη και ο έλεγχος των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή, επισκευή, διαρρύθμιση 

και εξωραϊσμό κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

βη. Η σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών (οικοδομικού υλικού, ανάλυση χώρων), τεχνικών 

προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (πλην 

ηλεκτρονικού).γ. Τμήμα Κατασκευών γα. Η εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής 

νέων κτηρίων, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και διαρρύθμισης υφισταμένων κτηρίων. 

γβ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης 

τεχνικών έργων. 

γγ. Η παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης 

τεχνικών έργων. 

γδ. Η διαχείριση και επίλυση νομικών θεμάτων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, που 

προκύπτουν κατά την υλοποίηση των ανωτέρω έργων. 

γε. Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών. 

γστ. Η παροχή γνωμοδοτήσεων για τον καθορισμό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δημόσιων και 

ιδιωτικών τεχνικών έργων. 

γζ. Η σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών 

Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ). 

δε Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την 

κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε μεταφορικά μέσα. 

δστ. Η μέριμνα για την αγορά, επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των μεταφορικών μέσων 

του ΕΦΚΑ. 

4. Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως 

εξής: 

α. Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών αα. Η συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτημάτων που 

αφορούν σε κτηριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ιδιόκτητων ακινήτων του ΕΦΚΑ και 

μισθωμένων χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες. 

αβ. Ο διαχωρισμός των αιτημάτων σε αυτά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (π.χ. επικινδυνότητα) 

και σε αυτά που μπορούν να συμπεριληφθούν σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 

στέγασης ή αξιοποίησης. 

αγ. Η διαβίβαση των αιτημάτων τεχνικής φύσης στα αρμόδια τμήματα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθούν. 
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αδ. Ο συντονισμός για την εγκατάσταση των μονάδων του ΕΦΚΑ σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους 

χώρους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας. 

αε. Η εκπόνηση μελετών για την επισκευή, διαρρύθμιση και εξωραϊσμό κτηριακών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η μέριμνα για την έκδοση των απαραίτητων αδειών και 

εγκρίσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών, 

ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. 

αστ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκπόνησης 

μελετών, η αξιολόγηση των μελετών και η παραλαβή των συμβάσεων. 

αζ. Η επίβλεψη και παραλαβή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

αη. Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών. 

αθ. Ο έλεγχος κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, μισθωμένων και 

προς μίσθωση κτηρίων. 

αι. Ο έλεγχος των συνθηκών ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών στέγασης και η 

μέριμνα της εξασφάλισης αυτών. 

αια. Η σύνταξη και ο έλεγχος των τευχών δημοπράτησης για την επισκευή, διαρρύθμιση και 

εξωραϊσμό κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

αιβ. Η σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών (οικοδομικού υλικού, ανάλυση χώρων), τεχνικών 

προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (πλην 

ηλεκτρονικού). 

β. Τμήμα Κατασκευών βα. Η εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων κτηρίων, 

εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και διαρρύθμισης υφισταμένων κτηρίων. 

ββ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης 

τεχνικών έργων. 

βγ. Η παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης 

τεχνικών έργων. 

βδ. Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών. 

βε. Η παροχή γνωμοδοτήσεων για τον καθορισμό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δημόσιων και 

ιδιωτικών τεχνικών έργων. 

βστ. Η σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών 

Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ). 

γ. Τμήμα Συντήρησης γα. Η εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών για τη συντήρηση και 

επισκευή των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, οχημάτων και 

συσκευών του ΕΦΚΑ. 

γβ. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών ή/και επίβλεψη τους για εγκατάσταση, απεγκατάσταση 

μεταφορά, συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας υποδομών και εξοπλισμού κλασσικής 

τηλεφωνίας (τηλεφωνικές γραμμές, τηλεφωνικές συσκευές), καθώς και του εξοπλισμού 

αυτοματισμού γραφείου (φαξ, φωτοαντιγραφικά, αριθμομηχανές κ.λπ.), η εκτέλεση των σχετικών 

εργασιών ή/ και η επίβλεψη τους. 

5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δύναται να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Το 

προσωπικό της υποχρεούται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, ανάλογα 

με τις ανάγκες και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων και 

εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Φορέα.» 

 

51. Με το άρθρο 94 τροποποιείται το άρθρο 48 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

«Άρθρο 48 
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Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι: 

α. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στον ΕΦΚΑ βασισμένης στις βέλτιστες πρακτικές και 

μεθοδολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. 

β. Η ανάπτυξη και η παροχή με ασφάλεια ποιοτικών υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις 

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και στους πολίτες. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται ως εξής: 

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας β. Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών γ. Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δ. Αυτοτελές Τμήμα 

Διοικητικής Μέριμνας ε. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών 

3. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών δύναται να λειτουργεί όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας και κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με 

σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων και εγκαταστάσεων που 

υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Φορέα.» 

 

52. Με το άρθρο 95 τροποποιείται το άρθρο 49 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

«Άρθρο 49 

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας είναι: 

α. Ο γενικός σχεδιασμός των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του ΕΦΚΑ. 

β. Ο συντονισμός των ενεργειών και των εργασιών των υπολοίπων υπηρεσιών της Γενικής 

Διεύθυνσης για την προμήθεια εξοπλισμού, εφαρμογών και υπηρεσιών Πληροφορικής και 

επικοινωνιών του ΕΦΚΑ. 

γ. Η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του ΕΦΚΑ. 

2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας συγκροτείται από τα Τμήματα: 

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού β. Τμήμα Προδιαγραφών, Προμήθειας και Μητρώου 

Εξοπλισμού και Λογισμικού γ. Τμήμα Ασφάλειας Συστημάτων και Εφαρμογών 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας κατανέμονται μεταξύ 

των Τμημάτων ως εξής: 

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού αα. Ο προσδιορισμός, η ανάλυση, o σχεδιασμός που 

απαιτούνται για την υποστήριξη του έργου του ΕΦΚΑ. αβ. Η σύνταξη μελετών και προτάσεων για 

θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών. αγ. Η παρακολούθηση, ο προγραμματισμός, η 

προετοιμασία και η διαχείριση έργων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.λπ.) και λοιπών 

ευρωπαϊκών στρατηγικών σχεδίων. 

αδ. Η έρευνα και ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

αε. Η συγκέντρωση των εισηγήσεων των χρηστών και η καταγραφή των αναγκών για θέματα 

πληροφορικής και επικοινωνιών του ΕΦΚΑ. 

αστ. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου και εντοπισμού προβλημάτων στη 

λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του ΕΦΚΑ. 

αζ. Ο συντονισμός των ενεργειών και των εργασιών των υπολοίπων υπηρεσιών της Γενικής 

Διεύθυνσης για την προμήθεια εξοπλισμού, εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών του ΕΦΚΑ. 
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αη. Ο συντονισμός των Περιφερειακών Τμημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών σε θέματα 

λειτουργίας και υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού. 

αθ. Η σύνταξη και επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου πληροφορικής και επικοινωνιών. 

β. Τμήμα Προδιαγραφών, Προμήθειας και Μητρώου Εξοπλισμού και Λογισμικού 

βα. Η επιμέλεια για τον προσδιορισμό και τη σύνταξη των προδιαγραφών σχετικά με την προμήθεια 

εξοπλισμού, εφαρμογών, υπηρεσιών και αναλωσίμων πληροφορικής και επικοινωνιών. 

ββ. Η παρακολούθηση των ενεργειών διαβούλευσης, δημοσίευσης και αξιολόγησης των 

διαγωνισμών εξοπλισμού, εφαρμογών, υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών και 

αναλωσίμων. 

βγ. Η μέριμνα για την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης έργων και 

προμήθειας αναλώσιμων που αφορούν σε εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

βδ. Η παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους εξωτερικούς συνεργάτες. 

βε. Η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση Μητρώου εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών 

πληροφορικής και επικοινωνιών. 

γ. Τμήμα Ασφάλειας Συστημάτων και Εφαρμογών γα. Η παρακολούθηση και η διαρκής ενημέρωση 

της εξέλιξης των τεχνολογιών σε θέματα ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

γβ. Η εκπόνηση μελετών και η διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση της πολιτικής και του 

σχεδίου ασφάλειας που θα εφαρμόζεται από τον ΕΦΚΑ. 

γγ. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου ασφάλειας και η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς του. 

γδ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διαδικασιών εναρμόνισης των πληροφοριακών συστημάτων του 

ΕΦΚΑ με εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας. 

γε. Η σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων ασφάλειας, καθώς και ετήσιας απολογιστικής 

έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σχεδίου ασφάλειας. 

γστ. Η επιμέλεια για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και γενικά των διαβαθμισμένων πληροφοριών και η συνεργασία με την Διεύθυνση 

Νομικών Υποθέσεων για σχετικά ζητήματα.» 

 

53. Με το άρθρο 96 τροποποιείται το άρθρο 51 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

«Άρθρο 51 

Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι: 

α. Ο γενικός σχεδιασμός, η επιλογή και η ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για την υποστήριξη 

των λειτουργιών του ΕΦΚΑ. 

β. Η διαχείριση και η υποστήριξη των εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του 

ΕΦΚΑ. 

γ. Η παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

2. Η Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συγκροτείται από τα ακόλουθα 

Τμήματα: 

α. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Πληροφορικής 

β. Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων 
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γ. Τμήμα Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατανέμονται 

μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Πληροφορικής 

αα. Ο προσδιορισμός, η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη εφαρμογών και η πρόταση για την 

προμήθεια έτοιμων εμπορικών πακέτων λογισμικού που απαιτούνται για την υποστήριξη του έργου 

του ΕΦΚΑ. 

αβ. Η συντήρηση, η βελτίωση και η επικαιροποίηση των εφαρμογών πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

αγ.   

Η εφαρμογή περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 

προβλημάτων. 

αδ. Η εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για 

τα δεδομένα. 

αε. Η συνεργασία, η καθοδήγηση και ο έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών. 

αστ. Η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των εφαρμογών 

πληροφορικής και επικοινωνιών. 

αζ. Η επιμέλεια για την έκδοση περιοδικών και έκτακτων τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών 

πινάκων σχετικών με το έργο των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 

β. Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων 

βα. Σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών, η μέριμνα για την αδιάλειπτη και 

απρόσκοπτη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής. 

ββ. Η προετοιμασία, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η εισαγωγή δεδομένων στις βάσεις δεδομένων 

του ΕΦΚΑ. 

βγ. Οι περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την ποιότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων. 

βδ. Η επιμέλεια για τη σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των δεδομένων άλλων φορέων στις βάσεις 

δεδομένων του ΕΦΚΑ. 

βε. Η υποστήριξη, η ενημέρωση και η καθοδήγηση των χρηστών, καθώς και η καταγραφή και 

αξιολόγηση των προβλημάτων και των παρατηρήσεων που γίνονται από τους χρήστες. 

βστ. Οι περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι και οι έκτακτοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 

προβλημάτων. 

βζ. Ο καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής των δεδομένων και η προετοιμασία και η σύναψη 

συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με τους άλλους φορείς. 

βη. Ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα, καθώς και η 

πιστοποίηση των χρηστών. 

βθ. Ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η μέριμνα για την ανάπτυξη εφαρμογών. 

βι. Η διαχείριση και υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλλαγής και διαχείρισης πληροφοριών που 

αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI), 

μεταξύ ασφαλιστικών φορέων των κρατών-μελών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και των χωρών με τις οποίες 

η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ). 

βια. Η εφαρμογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δεδομένων από εσωτερικές και 

εξωτερικές απειλές και κινδύνους.» 

 

54. Με το άρθρο 97 τροποποιείται το άρθρο 52 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 
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«Άρθρο 52 

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών 

 

εα. Η υποδοχή των αναφορών βλαβών και προβλημάτων που υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου, 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή εγγράφων κ.λπ., από τους εσωτερικούς χρήστες των Συστημάτων 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Φορέα και καταγραφή αυτών σε σύστημα υποστήριξης και 

διαχείρισης βλαβών και προβλημάτων του ΟΠΣ του Φορέα. 

εβ. Η παροχή άμεσης υποστήριξης πρώτου επιπέδου στους εσωτερικούς χρήστες των Συστημάτων 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Φορέα, επίλυση όσων προβλημάτων μπορούν να επιλυθούν 

στο επίπεδο του Τμήματος και κλείσιμο των αναφορών για τα προβλήματα που επιλύονται σε 

επίπεδο Τμήματος στο σύστημα υποστήριξης και διαχείρισης βλαβών και προβλημάτων του ΟΠΣ του 

Φορέα. 

εγ. Η αναγνώριση των βλαβών και των προβλημάτων που δεν μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο 

Τμήματος, ιεράρχηση προτεραιότητας και δρομολόγηση στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής 

Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ανάλογα με την κατηγορία και την σπουδαιότητα του 

προβλήματος. 

εδ. Η παρακολούθηση της πορείας επίλυσης των προβλημάτων και των βλαβών από τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

εε. Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις βλάβες, τα προβλήματα και τις ανάγκες 

υποστήριξης των εσωτερικών χρηστών των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Φορέα. 

εστ. Η υποβολή προτάσεων στην Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την 

βελτιστοποίηση της επίλυσης των προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης στους εσωτερικούς 

χρήστες των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Φορέα.γ. Τμήμα Υποστήριξης 

Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης 

γα. Η ανίχνευση, η καταγραφή, η σχεδίαση και η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης 

των πολιτών, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. 

γβ. Η επικαιροποίηση και η διαρκής υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας των διαδικτυακών 

εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών. 

γγ. Η διαμόρφωση, η υλοποίηση και η εφαρμογή κανόνων και συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης των 

πολιτών. 

γδ. Η καταγραφή των παρατηρήσεων των πολιτών που υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του ΕΦΚΑ 

και η αξιολόγησή τους ώστε να γίνεται διαρκής βελτίωση των διαδικτυακών εφαρμογών 

εξυπηρέτησης των πολιτών. 

γε. Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού, καθώς και οδηγιών για 

τους πολίτες. 

γστ. Οι περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 

προβλημάτων. 

γζ. Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και τη χρήση 

των διαδικτυακών εφαρμογών.» 

   

55. Με το άρθρο 98 τροποποιείται το άρθρο 55 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

«Άρθρο 55 

Διεύθυνση Μελετών 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μελετών είναι: 
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α. Η πραγματοποίηση μελετών και αναλύσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΦΚΑ, την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αποτελεσματική και αποδοτική 

αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων. 

β. Η μελέτη, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση διεθνών πρακτικών στα πλαίσια της λειτουργίας του 

ΕΦΚΑ. 

2. Η Διεύθυνση Μελετών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών β. Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων γ. Τμήμα 

Δεδομένων  

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α. Τμήμα 

Αναλογιστικών Μελετών 

αα. Η μέριμνα για την εκπόνηση ερευνών, μελετών και αναλύσεων για τη βιωσιμότητα του 

ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος βάσει αρχών, όπως κόστους-οφέλους, με σκοπό την 

επισήμανση προβλημάτων, τη διερεύνηση αιτιών, την ανάλυση δυνατοτήτων και προοπτικών 

ανάπτυξης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος. 

αβ. Η κατάρτιση αναλογιστικών μελετών, σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του ΕΦΚΑ 

γενικώς, καθώς και προς την κατά κλάδους ή τομείς δραστηριότητά του. 

αγ. Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των πάσης φύσεως παροχών του 

ασφαλισμένου πληθυσμού που χορηγεί ο ΕΦΚΑ, παρακολούθηση ασφαλιστικών μεγεθών, 

υπολογισμός σχετικών δεικτών. 

αδ. Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις ασφαλιστικών μεγεθών και η σύνταξη συναφών εκθέσεων. 

αε. Η ανάπτυξη αναλογιστικού μοντέλου και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του σε ετήσια 

βάση. 

αστ. Η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και αναλύσεων για θέματα συντάξεων και ασφάλισης 

ύστερα από ανάθεση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

β. Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων βα. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση 

και η συνεχής ενημέρωση των γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων 

στοιχείων που αφορούν στην εφαρμογή του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και η 

παροχή κάθε αναγκαίας τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. 

ββ. Η παροχή κάθε φύσης επιστημονικής υποστήριξης στα Όργανα Διοίκησης του ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων του. 

βγ. Η κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων 

απασχόλησης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη συναφών εκθέσεων. 

βδ. Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, 

νοσηρότητας, θνησιμότητας, εργατικών ατυχημάτων κ.λπ. του ασφαλισμένου πληθυσμού και η 

κατάρτιση συναφών εκθέσεων. 

βε. Η κατάρτιση οικονομικών μελετών σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του ΕΦΚΑ, καθώς 

και προς την κατά κλάδους και τομείς δραστηριότητά του. 

βστ. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων μετρήσεων που αφορούν στο επίπεδο ικανοποίησης των 

πολιτών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης. 

βζ. Η εκπόνηση στατιστικών και οικονομικών μελετών και αναλύσεων για θέματα συντάξεων και 

ασφάλισης ύστερα από ανάθεση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

γ. Τμήμα Δεδομένων γα. Η μέριμνα για τη συλλογή, εξαγωγή και τήρηση στατιστικών στοιχείων για 

την εφαρμοζόμενη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική πολιτική και η ανάπτυξη και διαχείριση 

συστήματος ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων. 
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γβ. Η συνεργασία με Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνείς Οργανισμούς, Φορείς άλλων Κρατών 

εκτός ΕΕ, ημεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκμηρίωσης για τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή 

δεδομένων καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών Διαλειτουργικότητας. 

γγ. Η επιμέλεια της συγκέντρωσης, επικαιροποίησης, επεξεργασίας, ταξινόμησης, αποθήκευσης και 

διανομής όλων των στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που χρειάζονται για την παραγωγή του 

έργου των Κεντρικών Υπηρεσιών της Διοίκησης. 

γδ. Ο καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής δεδομένων όπου είναι αναγκαίο, καθώς και η σύναψη 

συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων.» 

 

 

56. Με το άρθρο 99 τροποποιείται το άρθρο 72 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

«Άρθρο 72 

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

 

1. Στη Διεύθυνση Διοίκησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή 

υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων. 

2. Στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γραφείου του Νομικού 

Συμβούλου του ΕΦΚΑ, προΐσταται ο εκάστοτε προϊστάμενος αυτού. 

3. Στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Έλεγχου Εσωτερικών Υποθέσεων προΐσταται υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ όλων των 

κλάδων/ειδικοτήτων. 

4. Στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας 

Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας 

Διοικητικού Λογιστικού και κάτοχος τίτλου σπουδών άριστης γνώσης ξένης γλώσσας. 

5. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Εισφορών προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού. 

6. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού. 

7. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ 

Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ 

Δημοσιονομικών. 

8. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού. 

9. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας 

ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας 

Πληροφορικής. 

10. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προΐστανται 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού, κάτοχοι τίτλου σπουδών Οικονομικής κατεύθυνσης. 
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11. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Στέγασης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού 

Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού 

Λογιστικού εκτός: 

α. Της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας, όπου προΐστανται και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών 

όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κλάδου ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 

β. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, 

όπου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι ΤΕ 

Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 

12. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας 

TE κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής. 

13. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης προΐστανται 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των 

κλάδων/ειδικοτήτων.» 

 

57. Με το άρθρο 100 τροποποιείται το άρθρο 73 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

«Άρθρο 73 

Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

 

1. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Διοίκησης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας 

ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

2. Τμήματα Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων. α. Στο Τμήμα Μισθωτών προΐσταται ένας εκ των 

υπηρετούντων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΕΦΚΑ, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ο 

οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου αυτού και στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί η 

αρμοδιότητα ανάθεσης των υποθέσεων στους δικηγόρους του Τμήματος αυτού. 

β. Στο Τμήμα Μη Μισθωτών προΐσταται Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους ή έμμισθος δικηγόρος, υπό την προϋπόθεση ότι είχε διατελέσει Νομικός Σύμβουλος 

ενταχθέντος φορέα. Ο προϊστάμενος του Τμήματος αυτού ορίζεται από τον προϊστάμενο του 

Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του ΕΦΚΑ. 

γ. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού, κατά προτίμηση κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής. 

3. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Έλεγχου Εσωτερικών 

Υποθέσεων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων. 

4. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ κλάδου /ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού. 

5. Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών προΐστανται 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή 

υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου /ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών 

υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

6. Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων προΐστανται 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή 
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υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου /ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών 

υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

7. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας 

ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Δημοσιονομικών ή 

υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Δημοσιονομικών και 

ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ 

Δημοσιονομικών. 

8. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών, ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλληλοι 

κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

9. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ 

Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει 

αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

10. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προΐστανται 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή 

υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών 

υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

11. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Στέγασης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή 

ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού και 

ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, εκτός: 

α. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας, όπου προΐστανται και υπάλληλοι του κλάδου 

ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κλάδου ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 

β. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Θεσσαλονίκης, όπου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή 

υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 

12. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών προΐστανται 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας 

Πληροφορικής και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 

13. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης προΐστανται 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των 

κλάδων/ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 

14. Σε όλα τα Τμήματα Διοικητικής Μέριμνας που υπάγονται απευθείας στις Γενικές Διευθύνσεις 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ 

όλων των κλάδων/ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών 

Γραμματέων.» 

 

58. Με το άρθρο 101 τροποποιούνται τα άρθρο 75 και 76 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 75 

Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 
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1. Στις Διευθύνσεις των ΠΥΣΥ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας 

Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας 

Διοικητικού-Λογιστικού. 

2. Στα Τμήματα Συντονισμού και Υποστήριξης των ΠΥΣΥ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων 

των κλάδων/ειδικοτήτων ή κατηγορίας TE όλων των κλάδων/ ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κατηγορίας 

ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

3. Στα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας 

Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-

Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.» 

 

«Άρθρο 76  

Προϊστάμενοι Τοπικών Διευθύνσεων 

1. Στις Τοπικές Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας 

ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή κατηγορίας TE κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού-

Λογιστικού. 

2. Σε όλα τα Τμήματα των Τοπικών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των 

κλάδων/ ειδικοτήτων ή κατηγορίας TE όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων».» 

 

 

59. Με το άρθρο 102 τροποποιείται το άρθρο 87 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 87 

Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από 

πρόταση του Διοικητή του ΕΦΚΑ, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών και 

Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, ως κάτωθι: 

α. Των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. 

β. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εντός έξι 

(6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

γ. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) εντός τεσσάρων (4) μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της κάθε ΠΥΣΥ 

υπάγονται σε αυτή όλες οι Τοπικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που ανήκουν στη χωρική της αρμοδιότητα. 

δ. Των Τοπικών Διευθύνσεων: δα. Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης δβ. Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, 

Χαλκιδικής δγ. Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας δδ. Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας δε. Καρδίτσας, 

Τρικάλων δστ. Ευρυτανίας, Φωκίδας δζ. Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου δη. Αρκαδίας, 

Λακωνίας δθ. Λέσβου, Σάμου, Χίου δι. Α΄, Β΄, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, εντός έξι (6) 

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

ε. Των Τοπικών Διευθύνσεων: εα. Α΄, Β΄ Έβρου εβ. Α΄, Β΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Πέλλας εγ. Α΄, Β΄ Κοζάνης εδ. 

Α΄, Β΄ Ιωαννίνων εε. Α΄, Β΄ Λάρισας, Α΄, Β΄ Μαγνησίας εστ. Α΄, Β΄ Φθιώτιδας, Α΄, Β΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄ 

Εύβοιας εζ. Α΄, Β΄, Γ΄ Αχαΐας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄,Β΄ Ηλείας εη. Αργολίδας, Α΄, Β΄ 

Κορινθίας, Α΄, Β΄ Μεσσηνίας εθ. Α΄, Β΄, Γ΄ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, εντός οκτώ (8) 

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
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στ. Των Τοπικών Διευθύνσεων που έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 

εντός δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

ζ. Των Τοπικών Διευθύνσεων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής εντός δώδεκα (12) 

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

η. Όλες οι περιφερειακές και τοπικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, καθώς και η Διεύθυνση Ασφάλισης 

Παροχών ΟΠΑΔ διατηρούν την αρμοδιότητα της εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ενταχθέντων ΦΚΑ στον ΕΦΚΑ, έως τη 

δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

θ. Τα Τμήματα που περιγράφονται στην με αριθμ. οικ. 11317/3547/9.3.2017 (Β΄ 1643) απόφαση του 

Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών, συνεχίζουν να λειτουργούν και υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παροχών 

και Υγείας με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση. Η λειτουργία των Τμημάτων 

αυτών παύει με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του 

ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους 

μεταφέρεται στις Τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ. 

ι. Με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, μπορούν 

να συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες ή και να μεταφέρονται αρμοδιότητες μεταξύ των 

Υπηρεσιακών Μονάδων του ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έως τη δημοσίευση της 

απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 

έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου.» 

 

 

           ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Με το άρθρο 9 καταργείται η παράγραφος 11 του άρθρου 70 του ν.4387/2016, η οποία 

έχει ως εξής: 

«11. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, που προβλέπεται από το άρθρο 53 του Ν. 

4144/2013 (Α` 88), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2019.» 

 

2. Με το άρθρο 9 καταργείται η παράγραφος 8 του άρθρου 45Α του ν.4052/2012, η οποία 

έχει ως εξής: 

«8.Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από το άρθρο 53 του Ν. 4144/2013 

(Α` 88), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αρχίζει από την 

1η Ιανουαρίου 2019.» 

 

3. Με το άρθρο 5Β καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, η οποία 

έχει ως εξής: 

 

«9. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.δ 4202/1961, όπως ισχύουν 

περί επίλυσης αμφισβητήσεων. Ειδικότερα, η επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν συντάξεις 
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υπαλλήλων λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην 

αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»  

 

4. Με το άρθρο 74 καταργείται το άρθρο 27 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 27 

Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης 

είναι: 

α. Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις αναπηρίας και 

ατυχημάτων των κατοίκων της Ελλάδας καθώς και των χωρών μελών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και των 

χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 

β. Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην απονομή των συντάξεων αναπηρίας και 

ατυχημάτων των κατοίκων της Ελλάδας καθώς και των χωρών μελών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και των 

χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 

2. Η Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης συγκροτείται από τα 

ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Α΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας β. Τμήμα Β΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας γ. Τμήμα 

Α΄ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων δ. Τμήμα Β΄ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων ε. Τμήμα 

Ενστάσεων και Προσφυγών στ. Τμήμα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατάστασης 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης 

κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας αα. Η παραλαβή από τις Τοπικές Διευθύνσεις 

των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω αναπηρίας των κατοίκων της Ελλάδας, των 

κατοίκων χωρών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και των κατοίκων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει 

ΔΣΚΑ. 

αβ. Ο υπολογισμός των συντάξεων αναπηρίας καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και 

εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση 

αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

αγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη αναπηρίας. 

αδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης. 

αε. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

αστ. Η αναστολή ή διακοπή της σύνταξης αναπηρίας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

αζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

β. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων βα. Η παραλαβή από τις Τοπικές Υπηρεσίες 

των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω ατυχήματος των κατοίκων της Ελλάδας, των 

κατοίκων χωρών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και των κατοίκων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει 

ΔΣΚΑ. 

ββ. Ο υπολογισμός των συντάξεων ατυχημάτων καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας 

και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση 

αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

βγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη ατυχήματος. 

βδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης. 
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βε. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

βστ. Η αναστολή ή διακοπή της σύνταξης λόγω ατυχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

βζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

γ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών γα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και 

τεκμηριωτικού υλικού, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, 

προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

γβ. Η διατύπωση των θέσεων του ΕΦΚΑ επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που 

αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων αναπηρίας και ατυχημάτων. 

γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

γδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΕΦΚΑ, καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 

γε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές. 

δ. Τμήμα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατάστασης 

δα. Η δημιουργία, η τήρηση και η ενημέρωση Μητρώου Αναπήρων και Ανίκανων προς εργασία λόγω 

επαγγελματικής ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος. 

δβ. Η μέριμνα και ο προγραμματισμός για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με 

αναπηρία. 

δγ. Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης 

των αναπήρων ή των ανίκανων προς εργασία. 

δδ. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των συνταξιούχων λόγω ατυχήματος ή αναπηρίας 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι λόγοι συνέχειας της συνταξιοδότησης. 

δε. Η τήρηση και η επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων, που αφορούν στις αρμοδιότητες 

του Τμήματος.» 

 

5. Με το άρθρο 75 καταργείται το άρθρο 28 του π.δ 8/2019, το οποίο έχει ως εξής:  

« Άρθρο 28  

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθεσίας Παροχών 

α. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τις συντάξεις αναπηρίας και ατυχημάτων, τα επιδόματα 

μητρότητας και ασθένειας, τα έξοδα κηδείας και τις λοιπές παροχές σε χρήμα. 

β. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση της νομοθεσίας 

απονομής συντάξεων αναπηρίας και ατυχημάτων και των εν γένει παροχών. 

γ. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών 

πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις αναπηρίας και ατυχημάτων και στις εν γένει παροχές. 

δ. Η μέριμνα για την τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω αναπηρίας 

ή ατυχημάτων και των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ) καθώς και η παροχή οδηγιών για την 

ορθή συμπλήρωση αυτών στις Τοπικές Υπηρεσίες. 

ε. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης». 

 

6. Με το άρθρο 76 καταργείται το άρθρο 29 του π.δ. 8/2019, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 29 Π.Δ. 8/2019 
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Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών 

 

α. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την έκδοση 

των συνταξιοδοτικών πράξεων αναπηρίας και ατυχημάτων, των αποφάσεων επιδομάτων 

μητρότητας και ασθένειας, εξόδων κηδείας και των λοιπών παροχών. 

β. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων για την ορθή επιλογή των δειγμάτων προς έλεγχο. 

γ. Η διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την 

προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν στην έκδοση των συνταξιοδοτικών 

πράξεων αναπηρίας και ατυχημάτων, των αποφάσεων επιδομάτων μητρότητας και ασθένειας, 

εξόδων κηδείας και των εν γένει παροχών. 

δ. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς και 

η σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν. 

ε. Η παρακολούθηση της μηνιαίας ροής των ανωτέρω εργασιών καθώς και του ρυθμού εξυπηρέτησής 

τους, για τη διατύπωση προτάσεων αποτελεσματικότερης οργάνωσης. 

στ. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών 

πληροφορικής που αφορούν στις ανωτέρω εργασίες.» 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 

 

 

ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 

 

Άρθρο 1 

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π στον  

e-E.Φ.Κ.Α.  

Στον ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής: 

«Άρθρο 51Α 

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονομάζεται από την 1η.3.2020 σε «Ηλεκτρονικός 

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενος στο εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Όπου στην 

κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», νοείται 

ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)». 

2. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται από την 1η.3.2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και 

Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την 

επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. 

εντάσσονται ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια έκαστος. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει ως 

σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλιση προσώπων του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία, 

και τη χορήγηση των παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..» 

 

Άρθρο 2 

Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Στο άρθρο 53 του ν. 4387/2016, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 53 

διαμορφώνεται  ως εξής:  

«Άρθρο 53 

1. Ο  e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από, έναν (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον 

οποίο εντάσσονται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι 

παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους, πλην των αναφερόμενων 

στο Κεφάλαιο ΣΤ΄, ως εξής:  

Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).  

α. Κλάδος κύριας σύνταξης.  

αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.  

ββ. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.  
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γγ. Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ - ΟΤΕ).  

β. Κλάδος ασθένειας.  

αα. Λογαριασμός παροχών σε χρήμα.  

γ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου.  

δ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.  

ε. Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ).  

B. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.).  

α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.  

αα. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  

ββ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  

γγ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.  

δδ. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.  

εε. Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.  

στστ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών.  

ζζ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης.  

ηη. Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  

θθ. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ).  

β. Κλάδος ανεργίας και δώρου.  

αα. Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  

ββ. Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  

γγ. Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών.  

γ. Κλάδος Υγείας.  

αα. Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.  

ββ. Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών.  

γγ. Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.  

δδ. Λογαριασμός παροχών σε χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..  

Γ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).  

α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.  

αα. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική 

Προσαύξηση.  

ββ. Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων.  

γγ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος για τους δικαστικούς λειτουργούς και 

τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί με το άρθρο 39 

του ν. 4075/2012 (Α΄ 89).  

β. Κλάδος Υγείας.  

αα. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  

ββ. Τομέας Υγείας Υγειονομικών.  

γγ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.  

δδ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά.  

εε. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.  

στστ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.  

ζζ. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων.  

ηη. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α.. 

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

α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.  
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αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε..  

ββ. Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.  

β. Κλάδος Υγείας.  

αα. Λογαριασμός παροχών σε χρήμα.  

E. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), εκτός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.  

α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν. 4169/1961 (Α΄ 81).  

β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν. 2458/1997 (Α΄ 15).  

γ. Κλάδος Υγείας.  

δ. Λογαριασμός παροχών σε χρήμα.  

ΣΤ. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του 

Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθένειας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.).  

Ζ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).  

α. Κλάδος Υγείας.  

αα. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.).  

ββ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Η.Σ.Α.Π. (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.).  

γγ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ).  

δδ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Τ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.).  

εε. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ).  

στστ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Ε.).  

ζζ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές 

(Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.).  

ηη. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).  

θθ. Λογαριασμός παροχών σε χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..  

Η. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).  

2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών περιέρχονται και οι εν γένει 

συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου από 

τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων 

της παραγράφου 3 του άρθρου 4.  

3.  Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται 

και οι αρμοδιότητες των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρόνοιας που δεν 

εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται το ποσό του πάγιου πόρου 

του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), όπως επικαιροποιήθηκε με τα οριζόμενα στο άρθρο 

132 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ του 

ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), 

το οποίο αποδίδεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών σε χρήμα του Τμήματος Παροχών 

Πρόνοιας Ασφαλισμένων του πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων αναλαμβάνει, 

σύμφωνα με το παρόν, ο e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους μέχρι τις 31.12.1992 

ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.), καθώς 

και στα μέλη των οικογενειών τους, χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης του άρθρου 61 περίπτωση β΄ του ν. 3371/2005 (Α΄ 178) εφόσον έχουν 

θεμελιώσει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος το σχετικό δικαίωμα. Το άρθρο 30 του 

παρόντος νόμου εφαρμόζεται αναλογικά και στους μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένους του 

Ε.Τ.Α.Τ. που δεν έχουν θεμελιώσει, ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαίωμα λήψης της 
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προσυνταξιοδοτικής παροχής ως προς τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής τους 

σύνταξης. 

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

α) το πρώην Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.),  

β) τους πρώην τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.), 

γ) το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και τους τομείς 

αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,  

δ) το πρώην Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) ως προς την επικουρική 

ασφάλιση, 

ε) τους πρώην τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης 

Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), 

στ) τον πρώην Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ως προς τους κατ’ 

επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του,  

ζ) τον πρώην Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» και το 

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ.),  

η) τους πρώην τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τομέας 

Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Τομέας Επικουρικής 

Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης 

Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.),  

θ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.,  

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

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

ια) 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., 

ιβ) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

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

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

Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., 

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

Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., 

ιε) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου 

του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., 

ιστ) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του 

Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ. Α.Π.-Μ.Μ.Ε., 

ιζ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ.,  

ιη) το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού 

(Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.). 

5. Ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει: 

Α. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) με τους Τομείς του:  

α. Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. 

β. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. 

γ. Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος.  

δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών 

Επιμελητηρίων του Κράτους. 

ε. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών. 
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στ. Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

Β. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους Τομείς του:  

α. Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου. 

β. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων. 

γ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων. 

δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών. 

ε. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων. 

στ. Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων. 

ζ. Τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών. 

η. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. 

θ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου. 

ι. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης.  

ια. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. 

Γ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων 

στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του:  

α. Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου. 

β. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών. 

γ. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης. 

Δ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και 

Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς του:  

α. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.. 

β. Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού Δ.ΕΗ. (Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.). 

γ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε.. 

δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού. 

ε. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης. 

στ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης. 

Ε. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) 

με τους Τομείς του:  

α. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  

β. Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών. 

γ. Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών. 

δ. Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών. 

ε. Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων. 

στ. Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 

ΣΤ. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.). 

Ζ. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.). 

Η. Τον πρώην Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας προσωπικού του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..» 
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Άρθρο 3 

Περιουσία-Πόροι-Επενδύσεις 

Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4387/2016 

 

 Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται, 

στο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 και αυτό διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Πόρους του κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν: 

α. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι 

περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο 

και πόρος που θεσμοθετείται υπέρ αυτού.  

β. Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των φορέων, τομέων, κλάδων και 

λογαριασμών που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 53, οι πρόσοδοι 

περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών αυτών και κάθε 

άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται από διάταξη νόμου.  

γ. Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της εθνικής 

σύνταξης.  

2. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, 

τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του άρθρου 53 του παρόντος και αποδίδονταν σε τρίτους 

φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, εξακολουθούν να εισπράττονται από τον e-

Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και 

λογαριασμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

3. Πόρους του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-

Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των αντίστοιχων 

κλάδων του ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που εντάσσεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι πρόσοδοι περιουσίας, 

καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και 

πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία και στα άρθρα 35 και 77 του ν. 4387/2016 

(Α΄ 85)  ή άλλες διατάξεις νόμων. 

4. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, 

τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του άρθρου 53 του παρόντος μαζί με τους φορείς, τομείς, 

κλάδους και λογαριασμούς του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τομείς, 

κλάδους και λογαριασμούς εξακολουθούν να εισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α και να 

αποδίδονται από αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 77 του ν. 4387/2016 και κάθε άλλη σχετική διάταξη.» 

 

Άρθρο 4 

Διοίκηση e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Το άρθρο 57 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 57 

1. Όργανα διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι: α) ο Διοικητής και β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).  

2. Συνιστάται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μία (1) θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου 

ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με 

εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής 

ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
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Επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως ισχύει, μετά 

από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Διορίζεται με απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τετραετή θητεία, με δυνατότητα 

ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία.  

3. Συνιστώνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. τέσσερις (4) θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων με τον 

Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τετραετή θητεία. Με τις αποφάσεις διορισμού 

ορίζονται οι Υποδιοικητές, οι οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή 

κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντά του, ως Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά 

αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτές.  

4. Το Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του 

α.ν. 1778/1951 (Α΄ 118) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), 

και αποτελείται από:  

α. Τον Διοικητή, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.  

β. Τους δύο (2) πρώτους στη σειρά αναπλήρωσης του Διοικητή Υποδιοικητές, με 

αναπληρωτές τους άλλους δύο (2) Υποδιοικητές.  

γ. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τις Συμβουλευτικές 

Επιτροπές του άρθρου 58 του παρόντος, με τους αναπληρωτές τους.  

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται από κοινού από την Ανώτατη 

Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (Π.Ο.Σ.-Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και 

Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων 

(Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, 

με τον αναπληρωτή του, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Υπουργός επιλέγει μεταξύ των 

προτεινομένων από τα εν λόγω όργανα συλλογικής εκπροσώπησης συνταξιούχων.  

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον 

αναπληρωτή του,. 

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος εκλέγεται από τους 

υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του. Η επιλογή του εκπροσώπου των 

υπαλλήλων γίνεται από το σύνολο των υπαλλήλων με καθολική, άμεση και μυστική 

ψηφοφορία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται 

οι διαδικασίες της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων του ν. 1264/1982 (Α΄ 

79). Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Φορέα και μέχρι την εκλογή του εκπρόσωπου 

των υπαλλήλων του Ταμείου, αυτός ορίζεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 

Εργαζομένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.).  

ζ. Έναν (1) υπάλληλο προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του. 

η. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, προϊστάμενο Τμήματος ή Διεύθυνσης, 

με τον αναπληρωτή του.  
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θ. Έναν (1) ειδικό επιστήμονα, εξειδικευμένο σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και 

προστασίας που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον 

αναπληρωτή του, ίδιων προσόντων με αυτόν.  

Το Δ.Σ. έχει νόμιμη σύνθεση ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών της περίπτωσης γ΄, 

εφόσον αυτοί δεν ορισθούν.  

5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή 

παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον ορισμό νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από ένα 

τρίμηνο από τη λήξη της.  

6. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής 

Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του 

συζητούμενου θέματος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος σε περίπτωση που ελλείπει, 

απουσιάζει ή κωλύεται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., 

χωρίς δικαίωμα ψήφου και ανάλογα με το θέμα που εισάγεται προς συζήτηση, παρίσταται ο 

Πρόεδρος της αντίστοιχης Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία εκπροσωπείται ο οικείος 

κοινωνικός χώρος. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται κατά ανώτατο αριθμό δύο (2) 

υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι εκτελούν χρέη γραμματέα 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

7. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό 

λόγο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

8. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 

διάταξη. Κατ΄ εξαίρεση δύνανται να συζητηθούν θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην 

ημερήσια διάταξη, εφόσον είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη 

συζήτησή τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα παριστάμενα μέλη αναγνωρίσουν 

ότι πρόκειται περί επείγουσας ανάγκης και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.  

9. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, πλην των 

περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.  

10. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν πρόσκλησης του 

Προέδρου, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ή κατόπιν έγγραφης αίτησης τριών 

τουλάχιστον μελών αυτού. Συνεδριάζει σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) 

μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Σε περίπτωση έλλειψης για 

οποιαδήποτε αιτία μέχρι πέντε (5) μελών του Δ.Σ., δύναται αυτό να συνεδριάζει και λαμβάνει 

εγκύρως αποφάσεις, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την 

έλλειψη του πέμπτου μέλους.  

11. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση 

αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ή οι αναπληρωτές τους και εφόσον 

συμφωνούν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.  

12. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην 

περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες 

πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές 

ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.  
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13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών. Με όμοια απόφαση 

καθορίζεται και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στο Δ.Σ..» 

 

Άρθρο 5 

Μεταβατική διάταξη για τις αρμοδιότητες της Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου, 

των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του εντασσόμενου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 69 ΙΓ ως εξής: 

«Άρθρο 69 ΙΓ 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Από την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. την 1η.3.2020 λήγει αζημίως για το Δημόσιο 

η θητεία του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και καταργείται το Διοικητικό του 

Συμβούλιο. 

2. Για τις αρμοδιότητες και για τους όρους λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του e-

Ε.Φ.Κ.Α., του Διοικητή, των Υποδιοικητών και όλων των υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων, 

διευθύνσεων και τμημάτων, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις του ν. 4387/2016, και του 

π.δ. 8/2019, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α. ασκούν τις 

αρμοδιότητές τους, όπως προβλέπονται από τα άρθρα 59 και 60, επί όλων των υπηρεσιών, 

γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων, τμημάτων και προσωπικού και του εντασσόμενου 

φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές του Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν χωρίς 

διακοπή τη θητεία τους και μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 51Α μετονομασία του Ε.Φ.Κ.Α. 

σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και την ένταξη σε αυτόν του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και διορίζονται δύο (2) νέοι 

Υποδιοικητές  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57.  

 3.  Μέχρι την τοποθέτηση των υπαλλήλων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στις οργανικές μονάδες του e-

Ε.Φ.Κ.Α., όπως προβλέπονται στον Οργανισμό του (π.δ. 8/2019) και το αργότερο μέχρι 

30.6.2020, οι υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια 

οργανωτική δομή, αρμοδιότητες, προσωπικό και προϊσταμένους οργανικών μονάδων υπό 

τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

4. Μέχρι τις 30.6.2020 οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να 

εξυπηρετούνται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η 

ιστοσελίδα και όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφορικής εξακολουθούν να λειτουργούν 

και συνεχίζει η έκδοση ξεχωριστού ειδοποιητηρίου εισφορών για τους μη μισθωτούς, μέχρι 

να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωσή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες, την ιστοσελίδα και το 

ειδοποιητήριο του  e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε 

λεπτομέρεια σχετική με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.» 

 

Άρθρο 6 

Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία Κλάδων Επικούρησης και Εφάπαξ 

Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής: 
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«Άρθρο 70Α 

1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους 

στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι 

πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και 

ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους 

του, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως 

καθολικούς διαδόχους  τους. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και 

υποχρεώσεις των εντασσόμενων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των 

ακινήτων των εντασσόμενων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους του e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδονται διαπιστωτικές 

πράξεις από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες μεταγράφονται 

ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών 

γραφείων. Η μεταβίβαση της εν γένει περιουσίας γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους 

ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών 

προσώπων. Ειδικότερα, η μεταβίβαση της κινητής περιουσίας γίνεται χωρίς την τήρηση 

οποιουδήποτε τύπου ή την ανάγκη οποιασδήποτε πράξης ή συμβολαίου. Η μεταβίβαση 

αυτή, εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου, δεν υπάγεται στις διατάξεις 

του ν. 3461/2006.  

2. Το λογιστικό και οικονομικό έτος του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου 

Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Ο Κλάδος Επικουρικής 

Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρούν οικονομική,  λογιστική 

και περιουσιακή αυτοτέλεια, συντάσσουν προϋπολογισμό και καταρτίζουν οικονομικές 

καταστάσεις.  

3. Ο προϋπολογισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει και τους αυτοτελείς προϋπολογισμούς 

του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και 

εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από 

πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Δ.Σ. του e-

Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των 

οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 

Υποστήριξης του e-Ε.Φ.Κ.Α σε θέματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.  

4. Μέχρι τις 31.12.2020 εξακολουθούν να εκτελούνται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του 

Ε.Φ.Κ.Α., όπως κατατέθηκε προ της μετονομασίας του σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι εγκεκριμένοι 

προϋπολογισμοί των εντασσομένων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., και οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται για το ίδιο 

οικονομικό έτος. Από 1.1.2021 εγκρίνεται ο ενοποιημένος προϋπολογισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να ανατίθενται 

σε εξωτερικούς αναδόχους οι υπηρεσίες υποστήριξης τήρησης λογιστικών βιβλίων και 

κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου λογιστικού πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα 

με το π.δ. 54/2018 (Α΄ 103) οι οικονομικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. εφαρμόζουν το 

διπλογραφικό σύστημα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με το π.δ. 80/1997 

(Α΄ 68) και τις διατάξεις περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ..  

7. Για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας των Κλάδων Επικουρικής 

Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από την 
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1η.3.2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και 

Λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

8. Οι συμβάσεις τρίτων με το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους 

και λογαριασμούς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

9. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ή/και των 

εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνεχίζονται από 

τον e-Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται 

ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

10. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει τα ουσιαστικά, δικονομικά και οικονομικά προνόμια του Δημοσίου, 

απαλλάσσεται δε από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την παράστασή του και 

εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση 

οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον 

τούτων. Το άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65) εφαρμόζεται και στον e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε 

ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» 

 

Άρθρο 7 

Μεταβατική διάταξη για το προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 71Α, ως εξής: 

 

«Άρθρο 71Α             

Μεταβατική διάταξη 

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στο 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται από την 1η.3.2020 στον e-Ε.Φ.Κ.Α με την ίδια εργασιακή σχέση, 

οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν από την ημερομηνία ένταξής 

τους. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

2. Οι συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες 

στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ αποκοπή συνεχίζονται και με τον e-Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι τη λήξη τους.  

3. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον εντασσόμενο φορέα του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το προσλαμβανόμενο 

προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α..  

4. α. Για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως και για 

το προσωπικό που τοποθετήθηκε σε πλαίσιο εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων του 

Ο.Α.Ε.Δ., εφαρμόζεται αναλόγως η ρύθμιση της παραγράφου 1. Μετά τη μεταφορά, η 

απόσπαση, η διάθεση ή ο χρόνος παροχής υπηρεσίας αντίστοιχα εξακολουθούν να ισχύουν  

μέχρι την προβλεπόμενη λήξη τους, εκτός αν αποφασίσει τη διακοπή τους το Δ.Σ. του e-

Ε.Φ.Κ.Α.. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από το 

ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν 

γένει μισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη:  

αα. όσον αφορά τους αποσπασμένους στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από τη ΔΕΗ 

Α.Ε., τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ Α.Ε. βαρύνουν τις εταιρείες αυτές και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει 

στις εταιρείες το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη 

214



εφαρμογή του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 που αφορούν στο μισθολογικό κόστος των 

υπαλλήλων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου και  

ββ. όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, υπηρετούντες με διάθεση 

υπαλλήλους βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι ανωτέρω υπάλληλοι 

κατά τον χρόνο της υπηρεσίας τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις 

ευθύνες δημοσίου υπαλλήλου. 

 β. Η απόσπαση υπαλλήλων του εντασσομένου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της.  

5. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. Φ.10050/οικ.20496/4067/4.8.2008 (Β΄ 1579) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν και στον e-

Ε.Φ.Κ.Α. για το αποσπασμένο στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. προσωπικό της ΔΕΗ 

Α.Ε. και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..  

6. α. Μέχρι τις 30.6.2020 το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τοποθετείται με 

απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις θέσεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.δ. 

8/2019), όπως τροποποιείται με το παρόν και ισχύει και στις θέσεις υπηρεσιακών δομών που 

διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του ν. 

4445/2016 (Α΄ 236) υπουργικές αποφάσεις.  

β. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε πάσης 

φύσεως οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. υπάλληλοι που υπηρετούσαν στον εντασσόμενο 

φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, εφόσον 

έχουν επιλεγεί από το αρμόδιο Συμβούλιο. Οι προϊστάμενοι αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους 

μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν δεν 

επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι 

τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου. Σε 

περίπτωση που τα ίδια κριτήρια πληρούνται από περισσότερους υπαλλήλους, η επιλογή 

διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

γ. Για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις θέσεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.δ. 

8/2019), εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017, όπως ισχύει. Όλες οι διατάξεις του 

Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.δ. 8/2019) εφαρμόζονται και επί του προσωπικού του 

εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

7. Ο  e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελεί ενιαία αρχή κατά την έννοια του άρθρου 66 του Υπαλληλικού 

Κώδικα  εντός των ορίων της ίδιας περιφερειακής ενότητας.  

8. Από τις 30.6.2020 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού 

Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α..» 

 

Άρθρο 8 

Μεταβατικές διατάξεις Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 94Α ως εξής: 

     «Άρθρο 94Α 

Μεταβατική διάταξη 

1. Από την 1η.3.2020, όλα τα ασφαλιστέα πρόσωπα του εντασσόμενου ταμείου του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 76, μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και θεωρούνται 

ασφαλισμένοι αυτού. Οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
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εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτού, όπως κάθε φορά 

ισχύουν. Στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

μεταφέρονται αντίστοιχα όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και 

συνταξιούχων του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ανεξάρτητα από τη χρονική 

περίοδο ασφάλισής τους. 

2. Οι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ο καθορισμός του ποσού επικουρικής 

σύνταξης και εφάπαξ και κάθε άλλη παροχή του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως 

και κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν, εξακολουθούν να διέπονται από τις 

διατάξεις της νομοθεσίας αυτού, όπως ισχύουν και έχουν διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. την 1η.3.2020. Η πρόβλεψη αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς 

αιτήσεις κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

3. Χρόνος ασφάλισης για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών 

του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές 

εισφορές υπέρ των ανωτέρω κλάδων  αντιστοίχως από 1.3.2020 και εφεξής και ο χρόνος 

ασφάλισης του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως προβλέπεται στο άρθρο 79.  

4. Μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., που 

θα περιλαμβάνει τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του 

εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές 

διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών και η γενικότερη 

νομοθεσία του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις 

διατάξεις του παρόντος.  

5. Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 52, 

συνεχίζουν να λειτουργούν οι Διοικητικές Επιτροπές του εντασσόμενου φορέα του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. του άρθρου 80 με τις ίδιες αρμοδιότητες και το ισχύον θεσμικό καταστατικό τους 

πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την 1η.3.2020. Τα ως άνω όργανα αποτελούν 

Διοικητικές Επιτροπές του e-Ε.Φ.Κ.Α. και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 

εφαρμοζόμενες αναλόγως.» 

 

 

 

Άρθρο 9 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

Η παράγραφος 11 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 και η παράγραφος 8 του άρθρου 45Α του 

ν. 4052/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4387/2016, καταργούνται από τότε 

που ίσχυσαν. 
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ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 «e-Ε.Φ.Κ.Α.» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 10 

Μητρώο Ασφαλισμένων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e- Ε.Φ.Κ.Α. 

1. Για την εγγραφή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου στο μητρώο ασφαλισμένων του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τη μεταβολή ατομικών 

στοιχείων υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης, αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο στον δικτυακό 

τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α και αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία από το μητρώο του «ΑΜΚΑ-

ΕΜΑΕΣ», μέσω διαλειτουργικότητας των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), με την επιφύλαξη 

εξαιρέσεων που προβλέπονται σε ειδικές ρυθμίσεις για αυτεπάγγελτη εγγραφή.  

Σε περίπτωση που τα αντλούμενα ατομικά στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται 

διόρθωση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ».  

2. Για την εγγραφή ή μεταβολή ατομικών στοιχείων των έμμεσα ασφαλισμένων μελών 

απαιτείται υποβολή αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο. Στις περιπτώσεις ανήλικων μελών η  

αίτηση υποβάλλεται από τον έναν γονέα και απαιτείται έγκριση  με ηλεκτρονικό τρόπο από 

τον άλλο προκειμένου να οριστικοποιηθεί. 

3. Έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με τον 

e-Ε.Φ.Κ.Α., για τη χορήγηση στοιχείων στον e-Ε.Φ.Κ.Α., θα ακολουθείται η διαδικασία της 

ΠΟΛ. 1154/2018 (Β΄3253/08.08.2018) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..   

 4. Για κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), στον 

οικείο Δικηγορικό, Ιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο καταχωρίζεται υποχρεωτικά ο 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 

και οι οικείοι Δικηγορικοί, Ιατρικοί και Φαρμακευτικοί  Σύλλογοι αποστέλλουν μηνιαίως 

ηλεκτρονικό αρχείο με εγγραφές ή διαγραφές μελών στον e-Ε.Φ.Κ.Α, έως την ανάπτυξη 

απευθείας διασύνδεσης των πληροφοριακών τους συστημάτων με τον e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

5. Όλες οι αναγκαίες διασυνδέσεις των πληροφοριακών συστημάτων, για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου, διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 47 και 48 του                         

ν. 4623/2019 (Α΄ 133). 

6. Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου, η διαγραφή από τον e-Ε.Φ.Κ.Α 

πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα με την αναγγελία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου μέσω 

του Συστήματος Αριάδνη του ν. 4144/2013 (Α΄ 23) και ισχύει από την ημερομηνία θανάτου. 

7. Η απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με αίτηση 

του ιδιοκτήτη στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 

την έκδοση της άδειας,  για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή προκαταβολής εισφορών 

στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.χ. άδειες μικρής κλίμακας, σαρανταοκτάωρη άδεια), και σε κάθε 

περίπτωση πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών.  

Η απογραφή  των ιδιωτικών οικοδομικών  έργων, για τα οποία απαραίτητη προϋπόθεση για 

την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι η καταβολή προκαταβολής και η έκδοση του εντύπου 
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e-Ε.Φ.Κ.Α. «Σημείωμα κατάθεσης Εισφορών για Έκδοση Οικοδομικής Άδειας», σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Κανονισμού του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

πραγματοποιείται στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. πριν από την έκδοση της άδειας.   

8. Η απογραφή των νομικών προσώπων και των εκ του νόμου υπευθύνων γίνεται και από  

πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). 

Στα στοιχεία των εκ του νόμου υπευθύνων του νομικού προσώπου περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου  του e-Ε.Φ.Κ.Α, ρυθμίζονται ο 

χρόνος εφαρμογής, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, της χορήγησης πληροφοριών, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο τύπος των αιτήσεων 

και προβεβαιώσεων, οι τυχόν εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την 

εφαρμογή της  παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 11 

Χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών   

1. Το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός 

Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις 

συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, λαμβάνεται αυτόματα σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των 

φορέων στους οποίους υποβάλλονται , σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 

(Α΄ 134) και τον ν. 3979/2011 (Α΄ 138).  

2. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων 

της παραγράφου 1 δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποσύστημα 

χορήγησης βεβαιώσεων. Χρήστες του υποσυστήματος είναι οι υπάλληλοι των φορέων, στους 

οποίους απαιτείται η υποβολή των βεβαιώσεων και οι οποίοι, κατόπιν πιστοποίησης, 

αντλούν υποχρεωτικά τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για λογαριασμό των 

συναλλασσόμενων.  

3. Μετά την παρέλευση τριμήνου από την έναρξη χορήγησης βεβαιώσεων και   

πιστοποιητικών από το υποσύστημα της παραγράφου 2, διακόπτεται η έντυπη χορήγηση 

τούτων από τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εκτός περιπτώσεων όπου υφίσταται τεχνικό 

πρόβλημα. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ο χρόνος εφαρμογής, η διαδικασία πιστοποίησης, ο τύπος και ο 

τρόπος χορήγησης των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι τυχόν εξαιρέσεις, οι τεχνικές 

προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 12 

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και πράξεις βεβαίωσης οφειλής 

1. Με βάση τα στοιχεία των εμπρόθεσμων αρχικά υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών 

Δηλώσεων (ΑΠΔ) επανελέγχεται αυτόματα κάθε μήνα η ασφαλιστική ικανότητα μισθωτών 
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που δεν έλαβαν ασφαλιστική ικανότητα κατά την ετήσια χορήγηση ασφαλιστικής 

ικανότητας.  

2. Από 1η Ιουλίου 2020 όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες υποβολής ΑΠΔ είναι υπόχρεοι 

ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ. 

3. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στην ΑΠΔ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό 

σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προ της οριστικής 

υποβολής της ΑΠΔ. Σε περίπτωση ασυμβατότητας, ενημερώνεται ο εργοδότης για την 

ανάγκη διόρθωσης και, εφόσον απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται ηλεκτρονικά οι 

προβλεπόμενες πράξεις επιβολής και βεβαιώσεις.  

4. Οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), οι Πράξεις Επιβολής Προσθέτου Τέλους (ΠΕΠΤ),οι 

Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ) και οι Πράξεις Βεβαίωσης 

Οφειλής (ΠΒΟ) που εκδίδονται κατά τον μηχανογραφικό έλεγχο δηλωθεισών και 

καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επιδίδονται ηλεκτρονικά μέσω ανάρτησης στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., στις οποίες έχουν πρόσβαση με χρήση των 

προσωπικών τους κωδικών οι εργοδότες. Ως ημερομηνία γνωστοποίησης των Πράξεων 

θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία 

καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως. 

5. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθωτών εκδίδονται ηλεκτρονικά και 

αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-Ε.Φ.Κ.Α. στις οποίες οι ασφαλισμένοι έχουν 

πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Ως ημερομηνία γνωστοποίησης της 

Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του 

ασφαλισμένου στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να 

αποτυπωθεί εγγράφως. 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), όπως ισχύει μετά τις διατάξεις 

του άρθρου 39 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι οφειλέτες που απώλεσαν ανυπαίτια τη ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του                                

ν. 4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, δύνανται να επανενταχθούν σ' αυτή μέχρι την 31η 

Μαρτίου 2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που 

έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση 

για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΚΕΑΟ.» 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος 

διασταύρωσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ο τύπος των ηλεκτρονικών 

πράξεων, το όργανο που τις υπογράφει, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, ο χρόνος και οι 

τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.     

 

 Άρθρο 13 

Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) 

Το άρθρο 14 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής:  
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«Άρθρο 14 

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων 

1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που 

υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και 

λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή 

συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παράγραφο 1 του ν. 2972/2001 (Α΄ 

291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μήνα που 

έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. 

2. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν. Π .Δ. Δ. και Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου 

από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου 

απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. 

3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης 

στον δικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1.1.2013 και 

εφεξής. 

5. Οι ανωτέρω προθεσμίες υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και καταβολής 

των εισφορών δύνανται να μεταβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α..»  

 

Άρθρο 14 

Ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις 

 

1. Οι ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις που απαιτούνται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό 

Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για πιστοποίηση της ανικανότητας προς 

εργασία για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, επιδόματος μητρότητας, επιδόματος 

ασθενείας είτε εξαιτίας  νόσου είτε μετά από ατύχημα εργατικό ή μη και του επιδόματος 

εργατικού ατυχήματος, εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. 

(ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). 

2. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα 

υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η λειτουργία του 

ηλεκτρονικού υποσυστήματος υποστηρίζει ενδεικτικά τη σύνταξη της γνωμάτευσης του 

εισηγητικού φακέλου από τον θεράποντα ιατρό, τον προγραμματισμό των ιατρικών 

επιτροπών πιστοποίησης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), τον προγραμματισμό της 

εξέτασης των ασφαλισμένων στην επιτροπή, την παροχή πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο 

του εξεταζόμενου από την επιτροπή ή κατ΄ οίκον  και την αυθημερόν έκδοση της απόφασης 

πιστοποίησης αναπηρίας. 

Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη καταργείται μετά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού 

υποσυστήματος.   

3. Οι αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών που εκδίδονται με σκοπό να 

υποβληθούν στον e-Ε.Φ.Κ.Α για τη χορήγηση παροχών και συντάξεων αναπηρίας 

καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.       

4. Με κοινή απόφαση των Yπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Υγείας ρυθμίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των ηλεκτρονικών 
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υπηρεσιών, οι εξαιρέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, οι 

διαδικασίες χορήγησης των ιατρικών βεβαιώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.      

 

Άρθρο 15 

Χορήγηση παροχών σε χρήμα  

 

1. Οι ασφαλισμένες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 

υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την πληρωμή του 

επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας του 

π.δ. 176/1997 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 41/2003. Η ηλεκτρονική αίτηση 

υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από τη γέννηση του 

τέκνου.  

Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη ως προς την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής 

καταργείται.   

Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. την προβλεπόμενη 

βεβαίωση αποχής από την εργασία. Το επίδομα μητρότητας μισθωτής ασφαλισμένης 

καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο ασφαλισμένου, 

κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης.  

Η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται 

μέσω διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το 

Μητρώο Πολιτών, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 

2. Ο δικαιούχος επιδόματος ασθενείας υποβάλλει, κατόπιν ταυτοποίησης, ηλεκτρονική 

αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης του μισθωτού, ο 

εργοδότης υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία 

της αίτησης και ενδεικτικά την ημερομηνία πρόσληψης, την ειδικότητα, το χρονικό διάστημα 

της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας και τις μικτές αποδοχές του μήνα απουσίας. 

Οι προβλεπόμενες ιατρικές βεβαιώσεις ανακτώνται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης. Κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης, το επίδομα 

καταβάλλεται σε λογαριασμό του δικαιούχου. 

3. Για την πληρωμή των εξόδων κηδείας, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, 

κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία συμπληρώνονται 

ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε 

την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι 

επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο 

αναρτούν υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μήνα στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο χρόνος 

έναρξης και κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, τις 

διαδικασίες χορήγησης των επιδομάτων και της εφαρμογής του άρθρου, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

Άρθρο 16 

Πιστοποίηση ψηφιακά διαθέσιμου ασφαλιστικού χρόνου 

 

1. Tο σύνολο των δεδομένων και ατομικών στοιχείων που βρίσκεται στα πληροφοριακά 

συστήματα των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορά στη θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την απονομή συντάξεων και τη μεταβίβαση συντάξεων αιτία 

θανάτου συγκεντρώνεται έως 31.05.2020 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» του άρθρου 

8 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36). 

2. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα αποστέλλουν στην εταιρεία 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) έως 31.7.2020, αρχείο 

με τα στοιχεία αποδοχών των υπαλλήλων τους από 1η.1.2002 ή από την ημερομηνία έναρξης 

της μηχανογράφησης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε..  

3. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμών αποστέλλει στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έως τις 31.7.2020 αρχείο με τα 

στοιχεία αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων από την ημερομηνία λειτουργίας της, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε..      

4. Κατόπιν ελέγχου πιστοποιούνται η ακρίβεια και η ορθότητα των δεδομένων και των 

ατομικών στοιχείων.  

Τα πιστοποιημένα δεδομένα θεωρούνται έγκυρα και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω 

επιβεβαίωση βάσει φυσικών παραστατικών  για τη χρήση τους στη διαδικασία απονομής και 

μεταβίβασης σύνταξης. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες συγκέντρωσης, ελέγχου και πιστοποίησης των 

δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, τα αποδεκτά ποσοστά αποκλίσεων για την πιστοποίηση της ακρίβειας και της 

ορθότητάς τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

Άρθρο 17 

Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης 

ΑΤΛΑΣ 

1. Οι αιτήσεις για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, καθώς και οι 

αιτήσεις χορήγησης επιδόματος τετραπληγίας ή απολύτου αναπηρίας υποβάλλονται 

υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Στην αίτηση καταχωρείται 

υποχρεωτικά έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Η οριστικοποίηση της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου για την 

ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει. 

2. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επικαιροποιήσει στο σύστημα «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ», τον 

αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Σε περίπτωση αλλοδαπού αιτούντος 

επικαιροποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διαβατηρίου και, εφόσον προέρχεται από 

χώρα εκτός του χώρου της Συνθήκης Schengen, τα στοιχεία της άδειας παραμονής.      
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3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων 

Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης 

(ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης 

συνταξιοδότησης και την έναρξη της επεξεργασίας της.   

Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την 

οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα 

στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου.  

Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. 

Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των 

δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.  

4. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του φυσικά παραστατικά που 

αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και 

δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να 

καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και να προσκομίζει σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης τα φυσικά παραστατικά στο 

υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστοποίηση και ψηφιοποίηση.   

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των φυσικών παραστατικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, 

ο επιπλέον χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης. 

5. Για την οριστικοποίηση της αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο της παραγράφου 1 απαιτείται 

προηγούμενη συγκατάθεση του αιτούντος για την επεξεργασία και  χρήση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με  τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Για την εκτέλεση της επεξεργασίας 

της αίτησης, καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου των απονομών ο e-Ε.Φ.Κ.Α. 

διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου συντάξεων και επιδομάτων που αφορούν άμεσα συγγενικά 

πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος. 

6. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος αιτείται την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, 

υποχρεούται να συμπληρώσει σε παράρτημα της ηλεκτρονικής αίτησης της παραγράφου 1 

τον χρόνο, την κατηγορία εξαγοράς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αντίστοιχης βεβαίωσης 

ή πιστοποιητικού, από τα οποία προκύπτει το δικαίωμά του, προκειμένου αυτές να 

ανακτηθούν ηλεκτρονικά από τα συστήματα των φορέων που τα εκδίδουν. Για την εφάπαξ 

εξαγορά του πλασματικού χρόνου εκδίδεται από το σύστημα ειδοποιητήριο πληρωμής σε 

τράπεζα με μοναδικό κωδικό πληρωμής που ισχύει για έναν (1) μήνα. 

Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ειδοποιητήριο εντός της ανωτέρω οριζόμενης 

προθεσμίας, γίνεται επεξεργασία της αίτησης, χωρίς να ληφθεί υπόψη το αίτημα 

αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. 

7. Η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται ηλεκτρονικά βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών 

δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ, των δεδομένων του πληροφοριακού 

συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), των δεδομένων που 

ψηφιοποιούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και 

τυχόν πλασματικού χρόνου που εξαγοράζεται.  

8. Η απόφαση απονομής σύνταξης γνωστοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο αιτών στην αίτησή του και δεν απαιτείται κοινοποίηση 

μέσω ταχυδρομείου.  

Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών 

από την αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και 

223



αναγράφεται στην απόφαση. Η απόφαση αναρτάται επίσης στον ατομικό λογαριασμό του 

ασφαλισμένου στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Η απόφαση φέρει μηχανική αποτύπωση της υπογραφής ή ηλεκτρονική υπογραφή του 

Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή αρμόδιου προς τούτο εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου, 

μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας ή την εγκεκριμένη ηλεκτρονική 

σφραγίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κωδικό ταυτοποίησης για προστασία από πλαστογραφία 

και αποτελεί δημόσιο έγγραφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 3979/2011 (Α΄ 

138).        

9. Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της συνταξιοδοτικής απόφασης που 

του κοινοποιήθηκε στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και αναρτήθηκε στον 

ατομικό του λογαριασμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

10. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 5 που εκδίδονται ψηφιακά από το σύστημα ΑΤΛΑΣ 

πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος από τις υπηρεσίες απονομών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Σε 

περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αναστέλλεται η 

χορήγηση της σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής ψευδούς 

υπεύθυνης δήλωσης.      

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο χρόνος 

εφαρμογής και οι  τυχόν εξαιρέσεις του παρόντος για κάθε κατηγορία συντάξεων, ο τρόπος 

πιστοποίησης και πρόσβασης χρήστη για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απονομής 

ή μεταβίβασης σύνταξης, οι τύποι της ηλεκτρονικής αίτησης και της συνταξιοδοτικής 

απόφασης, η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας του δειγματοληπτικού ελέγχου, 

πιστοποίησης και ψηφιοποίησης των φυσικών παραστατικών σύμφωνα με τη νομοθεσία 

περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης ρυθμίζονται η διαδικασία υποστήριξης των ασφαλισμένων για την 

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την παραλαβή της απόφασης από τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

 

 

Άρθρo 18 

Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 

1. Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταχωρούνται υποχρεωτικά ως 

πεδία ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο  Αριθμός Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στις βεβαιώσεις και στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις υπηρεσίες 

στρατολογίας για τη βεβαίωση του χρόνου στράτευσης και τις εφαρμογές του φοιτητολογίου 

των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου σπουδών που 

δύνανται να αναγνωριστούν ως πλασματικός χρόνος για την απονομή σύνταξης σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει τις αναγκαίες υποδομές διαλειτουργικότητας μεταξύ 

των εφαρμογών του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Πληροφοριακού 

συστήματος της Στρατολογίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των εφαρμογών των 

φοιτητολογίων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ηλεκτρονική πρόσβαση 
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του συστήματος ΑΤΛΑΣ στα δεδομένα των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που απαιτούνται 

για την απονομή ή μεταβίβαση των συντάξεων.    

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 19 

Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4387/2016 

 Το άρθρο 1 του ν. 4387/2016  αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 1 

Αντικείμενο - Σκοπός 

1. Αντικείμενο του νόμου είναι η ρύθμιση της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης 
δημοσίου δικαίου, υποχρεωτικής για όλους τους εργαζόμενους, μισθωτούς, αυτοτελώς 
απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικές κατηγορίες για τους 
κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, εργατικού ατυχήματος, κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης, εφάπαξ και προνοιακών παροχών, καθώς και η ένταξη του ειδικού 
συνταξιοδοτικού συστήματος των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον 
e-Ε.Φ.K.Α.. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τους δημοσίους λειτουργούς, 
υπαλλήλους και στρατιωτικούς oι διατάξεις του παρόντος νόμου καταλαμβάνουν όλους 
όσους παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, καθώς και τους αυτοτελώς 
απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους απασχολούμενους με το 
αγροτικό επάγγελμα.  
Η έννομη σχέση της κοινωνικής ασφάλισης επέρχεται αυτοδικαίως με την έναρξη της 
μισθωτής εργασίας και υποχρεωτικά από την τήρηση των διαδικασιών, που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις για την έναρξη επαγγέλματος αυτοτελώς απασχολούμενου, 
ελεύθερου επαγγελματία και αγροτικού επαγγέλματος. 
2. Σκοπός του νόμου είναι η εξασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων και της βιωσιμότητας 

του εθνικού κοινωνικοασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και του Ηλεκτρονικού 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.K.Α.).» 

 

Άρθρο 20 

Προσθήκη άρθρου 1Α στον ν. 4387/2016 

Στο άρθρο 1 του  ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 1Α ως ακολούθως: 
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«Άρθρο 1Α 

Γενικές αρχές - Εγγυητική ευθύνη του Κράτους 

Το ασφαλιστικό σύστημα διέπεται από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της 

αλληλεγγύης, της αναδιανομής, της υποχρεωτικότητας, της ανταποδοτικότητας, της ενότητας, της 

επάρκειας και της βιωσιμότητας του συστήματος. 

Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, εγγυάται και διασφαλίζει την 

επάρκεια των παροχών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και τη βιωσιμότητα του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Έχει 

εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την 

κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται». 

 

Άρθρο 21  

Προσθήκη άρθρου 1Β στον ν. 4387/2016 

 

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 1Β ως ακολούθως: 

«Άρθρο 1Β 

Πηγές και φύση κανόνων 

1. Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης αφορούν στο κοινωνικό (γενικό) συμφέρον και είναι 

αναγκαστικής εφαρμογής. 

Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης έχουν πρωταρχική πηγή το Σύνταγμα, θεσπίζονται με νόμο και με 

πράξεις κανονιστικού περιεχομένου κατ’ εξουσιοδότηση νόμου. 

2. Οι κανόνες για την απονομή της σύνταξης των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και 

στρατιωτικών έχουν πρωταρχική πηγή το Σύνταγμα και θεσπίζονται με νόμο, κατόπιν διατύπωσης 

της προβλεπόμενης στο άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγματος γνωμοδότησης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

3. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο κανονιστικές πράξεις θεσπίζονται, με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να υποβάλλει εντός τριάντα (30) 

ημερών από τη λήψη του εγγράφου σχετική γνώμη. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία 

παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός δύναται να πρεκδόσει τις σχετικές κανονιστικές πράξεις και χωρίς 

την ανωτέρω γνώμη.» 

 

Άρθρο 22 

Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4387/2016 

 Το άρθρο 2 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 2 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί  

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: 

- Ασφαλισμένοι: Τα πρόσωπα που υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από την 

παροχή εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής ή από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος ή 

αυτοαπασχόληση ή την άσκηση αγροτικού επαγγέλματος. 
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- Έμμεσα ασφαλισμένοι: τα μέλη οικογένειας των ασφαλισμένων, καθώς και των συνταξιούχων 

γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. 

- Εργοδότες: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για λογαριασμό των 

οποίων παρέχουν την εργασία τους οι μισθωτοί εργαζόμενοι. 

- Συνταξιούχοι: τα πρόσωπα τα οποία μετά τη συμπλήρωση των προβλεπομένων προϋποθέσεων 

λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. 

- Κύρια σύνταξη: Το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στους συνταξιούχους ως αναπλήρωση του 

εισοδήματος μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό απασχόληση και αποτελείται από το 

άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Ειδικώς για τους δημόσιους λειτουργούς, 

υπαλλήλους και στρατιωτικούς, σύνταξη είναι το ποσό που καταβάλλεται σε αυτούς, μετά την έξοδό 

τους από την υπηρεσία, ως συνέχεια της αμοιβής τους, το οποίο, για λόγους δημοσιονομικής 

βιωσιμότητας και λογιστικής ενότητας του συστήματος, υπολογίζεται σε αντιστοιχία με το άθροισμα 

της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. 

- Εθνική  σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

-Ανταποδοτική  σύνταξη: το ποσό της σύνταξης, που αντιστοιχεί στην καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών βάσει των συντάξιμων αποδοχών, του χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού αναπλήρωσης. 

-Επικουρική σύνταξη: το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στους συνταξιούχους ως συμπληρωματική  

παροχή της κύριας σύνταξης μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό απασχόληση κατόπιν 

καταβολής μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών ανεξάρτητων των εισφορών της κύριας σύνταξης. 

-Εφάπαξ παροχή: το ποσό που καταβάλλεται άπαξ στους συνταξιούχους μετά την αποχώρησή τους 

από την ενεργό απασχόληση κατόπιν καταβολής ατομικών εισφορών πέραν των εισφορών κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης. 

- Προαιρετική ασφάλιση: η συνέχιση της  ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. μετά τη διακοπή της ασφαλιστέας 

απασχόλησης ή ιδιότητας. 

- Πολλαπλή καταβολή εισφορών: η  υποχρεωτική καταβολή εισφορών μετά την 1η.1.2017 για την εκ 

παραλλήλου άσκηση: α) μισθωτής εργασίας σε περισσότερους του ενός εργοδότες ή β) μισθωτής 

εργασίας και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης και γ) αυτοτελούς 

και ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικού επαγγέλματος.  

- Παράλληλη ασφάλιση: η ασφάλιση που έχει πραγματοποιηθεί πριν την 1η.1.2017 σε δύο ή 

περισσότερους φορείς λόγω παροχής  μισθωτής εργασίας ή λόγω άσκησης εκ παραλλήλου μισθωτής 

και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης σε διαφορετικούς φορείς, 

τομείς ή λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. έως την έναρξη λειτουργίας του. 

 -Πολλαπλή ασφάλιση: η παροχή εργασίας σε περισσότερους του ενός εργοδότες ή ασφάλιση με 

διαφορετικές ιδιότητες στον ίδιο φορέα ή το δημόσιο, εφόσον προβλέπονταν υποχρεωτική καταβολή 

περισσότερων της μιας ασφαλιστικών εισφορών. 

- Διαδοχική ασφάλιση: η ασφάλιση  που έχει πραγματοποιηθεί έως την 1η.1.2017 σε διαδοχικά 

χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικούς φορείς, τομείς ή λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον 

Ε.Φ.Κ.Α.. 

-Αυτοτελώς απασχολούμενοι: τα πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα για το οποίο 

υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ. 

-Ελεύθεροι επαγγελματίες: τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται 

βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ. 

-Αγρότες: Τα πρόσωπα που ασκούν αγροτική απασχόληση και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών 

διατάξεων υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές 

φωτοβολταϊκών συστημάτων, τους εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο, τους 
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επαγγελματοβιοτέχνες που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά – 

πληθυσμιακά κριτήρια και τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.» 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 23 

Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 και προσθήκη νέων άρθρων 5Α και 5Β 

Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 τροποποιούνται και προστίθενται 

νέα παράγραφος 5 στο ίδιο άρθρο και νέα άρθρα 5 Α και 5Β στο ν. 4387/2016. Τα άρθρα 5, 

5Α και 5Β του ν. 4387/2016 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 

 

«Άρθρο 5 

 Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης 

παροχών υπαλλήλων Δημοσίου  

1. Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. 

ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών των 

προσώπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, και κατανέμεται κατά 6,67% 

σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου. 

2. α) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, ορίζεται στο ποσό των έξι 

χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από την 1η.1.2023 έως 

31.12.2024 κατ΄ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού 

το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 

1η.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ΄έτος 

κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 4 του 

άρθρου 8.  

β) Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα πρόσωπα, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 

του ν. 3660/2008 (Α΄ 78), παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την 1η.1.2017. 

3. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι 

απαιτούμενες διαδικασίες για τις προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών ως αρμόδιος για την 

έκδοση αποφάσεων επί συνταξιοδοτικών θεμάτων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
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Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), νοείται εφεξής ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

διατηρούμενης της συναρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών επί θεμάτων εφαρμογής 

μισθολογικών διατάξεων επί συνταξιούχων κατά το π.δ. 169/2007. 

  

Άρθρο 5Α 

Ασφάλιση εξωκοινοβουλευτικών μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών, καθώς και 

μετακλητών υπαλλήλων 

1. Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, καθώς και οι 

διοριζόμενοι σε οιαδήποτε θέση μετακλητού υπαλλήλου, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από την ημερομηνία διορισμού τους διατηρούν το καθεστώς 

ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ 

παροχής, στο οποίο υπάγονταν πριν από τον διορισμό τους. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης 

θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό. 

2. α) Για την ασφάλισή τους, και για τους κλάδους στους οποίους προκύπτει υποχρέωση 

ασφάλισης βάσει του προγενέστερου καθεστώτος, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές: 

αα) για κύρια ασφάλιση, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 

και 2 του άρθρου 5, 

αβ) για υγειονομική περίθαλψη, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 41, 

αγ) για επικουρική ασφάλιση, μηνιαία εισφορά εμμίσθων ασφαλισμένων βάσει του άρθρου 

97, 

αδ) για εφάπαξ παροχή, μηνιαία εισφορά εμμίσθων ασφαλισμένων βάσει του άρθρου 35. 

β) Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συνταξίμων μηνιαίων 

αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται για τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 5 του 

παρόντος.  

Η εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τα πρόσωπα της παραγράφου 1 και η εργοδοτική 

εισφορά, όπου προβλέπεται, το αρμόδιο Υπουργείο για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους 

Υφυπουργούς ή τον φορέα στον οποίο γίνεται ο διορισμός για τους μετακλητούς 

υπαλλήλους. 

Η εισφορά ασφαλισμένου παρακρατείται από τον εργοδότη, και αποδίδεται με την 

εργοδοτική εισφορά στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) Η ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται εισφορά 

μισθωτού για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 και 36. 

3. Εφόσον στο προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης περιλαμβάνονται φορείς που δεν έχουν 

ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. ή το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους φορείς 

αυτούς ασφαλιστικές εισφορές. 

4. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 κατά το αμέσως προηγούμενο πριν τον διορισμό τους 

δωδεκάμηνο δεν υπάγονταν στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής, 

καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ 

του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), και για επικουρική ασφάλιση στον κλάδο επικουρικής 

ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. 

5. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 είναι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα, καταβάλλουν 

ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. 

(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 
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6. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται στα πρόσωπα της παραγράφου 1 

που διορίζονται από την 1η.7.2019.  

Σε περίπτωση που από την αναδρομική εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων προκύψουν 

ποσά προς επιστροφή, το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται, μέχρι 

εξάλειψής του, με μελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών. Εάν προκύψει οφειλή, 

αυτή εξοφλείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσες με τον αριθμό των μηνών για τους 

οποίους προκύπτει διαφορά, χωρίς την επιβολή προστίμων καθυστέρησης εξόφλησης. 

7. Στις ανωτέρω ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν και πρόσωπα της παραγράφου 1 που έχουν 

διοριστεί μέχρι 30.6.2019 και εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις, εφόσον υποβάλλουν 

σχετική αίτηση εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση 

αυτή υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος από την 1η.7.2019.  

 

Άρθρο 5Β 

Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Οι διαφορές που αναφύονται από την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού 

εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της περίπτωσης 

στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος, με την επιφύλαξη της ειδικής 

δικαιοδοσίας του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος. 

Καμιά διάταξη του νόμου αυτού δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αφαιρεί ή θίγει τη δικαιοδοσία 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των διαφορών από την απονομή συντάξεων στους δημόσιους 

λειτουργούς και υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς.                                                                                                                                                                                                      

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, 

καταργείται.» 

 

Άρθρο 24 

Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 ο πίνακας των ποσοστών αναπλήρωσης 

αριθμείται σε πίνακα 1, αντικαθίσταται το εδάφιο πριν τον πίνακα 1, προστίθενται νέο 

εδάφιο και πίνακας 2 και το άρθρο 8 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο 8 

 Ανταποδοτική σύνταξη 

1. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι 

θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει 

με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της παραγράφου 2, τον χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 15 και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον 

πίνακα ο οποίος ενσωματώνεται στην παράγραφο 5, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

επόμενων παραγράφων. 
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2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης 

κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση λαμβάνεται 

υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του 

συνόλου των μηνιαίων αποδοχών διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο 

μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων 

αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. 

Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του 

ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.  Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις 

των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 

και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, 

όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα 

συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 (Α΄ 164) είτε με βάση τις διατάξεις 

που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύον κάθε φορά είτε με βάση τις διατάξεις του                                    

ν. 2084/1992 (Α΄ 165), ως συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό 

αναπλήρωσης των τριάντα πέντε (35) ετών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων 

αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισής του. 

β. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, κατόπιν καταβολής του 

προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα 

αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό - εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία 

εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. 

3. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των προσώπων των 

περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, ως συντάξιμες αποδοχές 

λαμβάνεται υπόψη ο, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, μέσος όρος των 

μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση με βάση τις διατάξεις της ίδιας 

παραγράφου, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής 

της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού. 

Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής 

ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 

1η.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του 

Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών 

αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος 

που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1η.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη 

συμπλήρωση συνολικά έως πέντε (5) ετών ασφάλισης. 

Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από την 1η.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης 

(πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως 

συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1η.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της 

σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον 

υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, 

πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν 

την 1η.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης. 

4.α. Η αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το 

2024, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συνταξίμων  αποδοχών για το διάστημα 
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από το 2025 και εφεξής διενεργείται με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών, που 

υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 

 β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών 

καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του δείκτη 

μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών. 

5. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του 

χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, που 

προσαρτάται στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Το ποσοστό 

αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίμακας ετών, αντιστοιχεί στο 

ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα. 

Έως 30.09.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης 

αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 1: 

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  

ΑΠΟ ΕΩΣ  

0 15 0,77% 

15,01 18 0,84% 

18,01 21 0,90% 

21,01 24 0,96% 

24,01 27 1,03% 

27,01 30 1,21% 

30,01 33 1,42% 

33,01 36 1,59% 

36,01 39 1,80% 

       39,01                42 και   

περισσότερα 
2,00% 

 

Από την 1η.10.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης 

αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 2: 

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  

ΑΠΟ ΕΩΣ  

0 15 0,77% 

15,01 18 0,84% 

18,01 21 0,90% 

21,01 24 0,96% 

24,01 27 1,03% 

27,01 30 1,21% 

30,01 33 1,98% 

33,01 36 2,50% 

36,01 40 2,55% 

40,01 ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 0,50% 
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Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων 
αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. 
 
6. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και 

κλάδων, κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον οι συντάξεις τους είναι 

της αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση με το άθροισμα των 

καταβαλλόμενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς και κλάδους. 

Αν οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να καταβάλλει 

αυτές χωριστά. 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) και της παραγράφου 5 του 

άρθρου 55, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που παραπέμπει σε αυτές δεν έχουν εφαρμογή για 

τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.» 

 

Άρθρο 25 

Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 

Στο άρθρο 14 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 3, η υφιστάμενη παράγραφος 

3 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 αναριθμείται σε 4 και τροποποιείται, και η υφιστάμενη 

παράγραφος 4 αναριθμείται σε 5. Το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 14 

Αναπροσαρμογή συντάξεων- 

προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων 

1. α. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 

1, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις 

αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των 

επόμενων παραγράφων. 

β. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών 

λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα 

σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, με βάση τους 

κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

2. α. Μέχρι τις 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να 

καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με τις τότε 

ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 

διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 

(Α΄ 80), όπως ισχύει. 

β. Από την 1η.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο 

εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, το επιπλέον 
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ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την 

πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει 

κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4. 

γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από 

τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 

1η.1.2019, κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.  

δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ αποτυπώνονται από την 

1η.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα. 

3. α. Από την 1η.10.2019 οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους 

μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά 

αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από την 1η.10.2019, 

καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων 

αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό 

τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που 

προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. 

β.α) Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους πριν την έναρξη 

ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν επανυπολογισθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 

υπολογίζονται εκ νέου από 1η.10.2019 σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 

της παραγράφου 5 του άρθρου 8.  

β.β) Από την 1η.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο 

εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 

5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως 

προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την 

εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ΄ εφαρμογή των 

διατάξεων της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου.  

β.γ) Από την 1η.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από 

αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 

του άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση τα ποσοστά 

αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το ποσό των συντάξεων 

προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την 

περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα 

κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που 

προκύπτει είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον 

επανυπολογισμό  της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της 

παραγράφου 5 του άρθρου 8, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που 

προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 

8 και η διαφορά των δύο ποσών συμψηφίζεται κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της  

με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ΄ εφαρμογή των 

διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8. 

γ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ αποτυπώνονται από την 

1η.1.2020 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα. 

4. α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατ΄ έτος, με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση 

συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν 

το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του 
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προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό 

μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.  

β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται 

αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο 

διαφορετικό από τον οριζόμενο στην περίπτωση α΄ ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά 

μισθολογικές διατάξεις, καταργούνται. 

5. Από την 1η.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά 

αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής 

συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη 

διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος 

των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, 

προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 

ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.» 

 

Άρθρο 26 

Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 

Το άρθρο 19 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

«Άρθρο 19 

Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης 

1α. Η αίτηση συνταξιοδότησης που υποβάλλεται βάσει των διατάξεων της διαδοχικής 

ασφάλισης εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή 

λογαριασμού, στην οποία ασφαλισμένοι υπάγονταν, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, κατά 

τον χρόνο υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου αυτού φορέα. 

Η διαδικασία εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων με τις οποίες θεμελιώνεται 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα καθορίζεται ως ακολούθως: 

Τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες 

στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη με τις προϋποθέσεις του 

ενταχθέντα φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού που υπάγονταν κατά το χρόνο άσκησης 

της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή 

του: 

αα) χίλιες (1.000) ημέρες ασφάλισης συνολικά από τις οποίες τριακόσιες (300) ημέρες την 

τελευταία πενταετία πριν την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή πριν τη διακοπή της 

ασφάλισης για την κρίση του δικαιώματος σε σύνταξη λόγω γήρατος. 

αβ) εξακόσιες (600) ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν τη διακοπή της δραστηριότητας ή 

απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή την επέλευση του 

ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου. 

β. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 1α΄ ή σε περίπτωση 

που πληρούνται, αλλά δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα ή 

τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού όπου υπάγονταν κατά τον χρόνο άσκησης της τελευταίας 

δραστηριότητας ή απασχόλησης, δικαιούνται σύνταξη με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
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της δραστηριότητας στην οποία πραγματοποίησαν τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, στην 

οποία δεν περιλαμβάνεται η τελευταία, εφόσον:  

βα) έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή είναι ανάπηρα με 

το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του φορέα που υπάγονταν κατά 

τον χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης και 

ββ) πληρούνται οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του 

φορέα της δραστηριότητας που διένυσαν τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης. 

γ. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του φορέα της δραστηριότητας ή 

απασχόλησης στην οποία πραγματοποίησαν τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα 

με την περίπτωση 1β΄ τότε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης κατά φθίνουσα σειρά 

αριθμού ημερών ασφάλισης. 

δ. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει 

η νομοθεσία κάποιου από τους ενταχθέντες, πλην του τελευταίου, στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα ή 

τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στους οποίους ασφαλίσθηκαν, τότε η αίτηση 

συνταξιοδότησης απορρίπτεται. 

ε. Ως χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων της 

περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 λογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής 

ασφάλισης. Ειδικά, για την πλήρωση των προϋποθέσεων του απαιτούμενου συνολικού 

χρόνου ασφάλισης (ήτοι χιλίων (1.000) ημερών ασφάλισης), καθώς και των εξακοσίων (600) 

ημερών ασφάλισης, δύναται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής 

θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στον αρμόδιο ενταχθέντα φορέα, τομέα, 

κλάδο ή λογαριασμό. 

στ. Ειδικές διατάξεις που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσμού, στη 

συμπλήρωση του ορίου ηλικίας σε δεδομένο χρόνο σε σχέση με τον χρόνο διακοπής της 

απασχόλησης, στην παραγραφή κ.λπ., δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του 

άρθρου αυτού. 

2. Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 28 με βάση τον 

συνολικό χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση όλων των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. 

φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών. 

 Ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης έως 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός φορείς, 

αξιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 36Α.   

3. Ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τον συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής 

ασφάλισης στους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπό 

την προϋπόθεση ότι μετά την ένταξή τους στον Ε.Φ.Κ.Α., δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για 

δραστηριότητα ή απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου φορέα, τομέα, 

κλάδου και λογαριασμού που δεν επιθυμεί την προσμέτρηση του χρόνου του. Δεν είναι 

δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε 

φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού. 

4. Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλος χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του 

ενός ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς έως 31.12.2016, ο 

ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τον χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει 

σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.  
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5. Στα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο εξηκοστό έβδομο  έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό 

διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από την Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. του 

τελευταίου φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος, 

χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου  1. 

6. Για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν την 1η.1.1983 και 

έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς, τομείς, 

κλάδους και λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν τα εξής: 

α. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως την 13η.5.2016, εφαρμόζονται τα 

άρθρα 1 έως 6 του ν. 1405/1983 (Α΄ 180). 

β. Από 13.5.2016 εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 1405/1983, μόνο 

για τα πρόσωπα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για κύρια 

σύνταξη στο Δημόσιο. 

γ. Για χρόνο ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου περί συνυπολογισμού διαδοχικού χρόνου 

ασφάλισης και δεν απαιτείται αναγνώριση του χρόνου αυτού, εφόσον υποβληθεί η αίτηση 

συνταξιοδότησης μετά τις 13.5.2016. 

Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναγνώρισης κατά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του ν. 4387/2016, σε οποιοδήποτε στάδιο έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης, 

εφόσον υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13.5.2016. 

Πράξεις αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί προ της 13ης.5.2016 και αφορούν χρόνο για τον 

οποίο είχαν καταβληθεί εισφορές, για πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης 

μετά τις 13.05.2016, παραμένουν ισχυρές, με την επιφύλαξη του άρθρου 66 του                            

π.δ. 169/2007 (Α΄ 210). 

7. Για τους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς που χορηγούν εφάπαξ παροχές που 

εντάχθηκαν στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υποβάλλεται μία αίτηση 

χορήγησης εφάπαξ παροχής στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην οποία υπάγεται ο 

ασφαλισμένος, πριν τη διακοπή της ασφάλισης ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 

κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

εξετάζει την αίτηση για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί σε όλους τους ενταχθέντες 

φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του                       

ν. 4387/2016. 

Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 από την αρμόδια 

Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

8. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4202/1961, όπως 

ισχύουν περί επίλυσης αμφισβητήσεων. 

Ειδικότερα η επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν συντάξεις υπαλλήλων ή λειτουργών του 

Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

9. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν για όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου 

υπαγωγής στην ασφάλιση και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη 

φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα. 
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10.α. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί πριν από τις 13.05.2016, εξετάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 (Α΄ 175), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή 

τους με τον ν. 4387/2016. 

β. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, καθώς και για όσες εκκρεμούν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, των οποίων τα οικονομικά αποτελέσματα 

ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης. Οι αιτήσεις, οι οποίες 

έχουν απορριφθεί, επανεξετάζονται κατόπιν όχλησης του ασφαλισμένου, με έναρξη των 

οικονομικών αποτελεσμάτων από την έναρξη ισχύος του νόμου. 

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..» 

 

Άρθρο 27 

Αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 

Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

«Άρθρο 20 

Απασχόληση συνταξιούχων 

α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή 

αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή 

δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες 

συντάξεις κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται μειωμένες 

κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη 

δραστηριότητα.  

Ειδικότερα για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της 

δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., αναστέλλεται 

πλήρως η καταβολή των κύριων, επικουρικών συντάξεων και των προσυνταξιοδοτικών 

παροχών, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021 

και το 62ο έτος από την 1η.3.2021 και εφεξής. 

 Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 

εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην 

ασφάλιση η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 

20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου από την 1η.3.2021.  

β. Στο ποσό της ακαθάριστης σύνταξης/συντάξεων δεν συμπεριλαμβάνονται το 

εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του                      

ν. 1140/1981 (Α΄ 68) όπως ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 

54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210). 

2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσομένων 

στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων. 

3. α. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται για τον 

μισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς απασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία ή 
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υπαγόμενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 

οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38 ή 39 ή 40 αντιστοίχως. 

β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης  ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή 

αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ  

καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40. 

4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν μειώνεται το ποσόν της συνταξης: 

α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του 

πρώην ΟΓΑ.  

β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α΄ 176). 

γ. Των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α΄ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν 

σε αυτόν. 

δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 των 

άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210). 

ε. Όσων λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του 

π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).   

στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει 

σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της 

ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, 

ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016. 

η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από 

απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων 

και αλιέων δεν υπεβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

θ. Εξαιρούνται της ανωτέρω μειώσεως της σύνταξής τους έως 31.10.2020 οι συνταξιούχοι οι 

οποίοι βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων εξαιρούντο των περικοπών της σύνταξής τους.  

5. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει μισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να 

αξιοποιήσει τον χρόνο της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης  του 

συνταξιούχου δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη  ποσό, που 

προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές των άρθρων 8 και 

28 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. Για την επικουρική 

σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης 

και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με 

το άρθρο 96. 

6. Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους κατά την 12η.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν 

απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όλος ο 

χρόνος εργασίας ή η αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτού αξιοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

εφόσον από τις προϊσχύουσες διατάξεις προβλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου 

απασχόλησης 

7. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή 

αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς 

και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του 

συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα (12) μηνιαίων συντάξεων. 

Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση  έως του ποσού του ενός 

τετάρτου από την κύρια σύνταξη και για την επικουρική σύμφωνα με το άρθρο 46 του 

παρόντος νόμου. Άλλως εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως 

Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974 Α΄ 90). 
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8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται οι 

προυποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ 

και του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

9. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
                                                         ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

                                                             ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

Άρθρο 28 

Αντικατάσταση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 

 

Το άρθρο 28 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«Άρθρο 28 

Ανταποδοτική σύνταξη 

 

1. Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του Κεφαλαίου αυτού, οι οποίοι θεμελιώνουν 

δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, 

δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, 

όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό, τον χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 34, και τα 

κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών του πίνακα 

1 και 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των 

επόμενων παραγράφων. 

2. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας 

ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη: 

α. Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του. Ο μέσος όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης 

του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου διά του συνολικού χρόνου 

ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το 

άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ασφαλιστικού βίου του. 

β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 

ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος, το 

οποίο υπόκεινται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του. Το μηνιαίο 

ασφαλιστέο εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: 

i. Για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016 το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο 

μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά, το ποσό που πράγματι 

καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης διά του συντελεστή 0,20. 

Στο  ανωτέρω ποσό συνυπολογίζονται με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφιστάμενοι μέχρι 

την ημερομηνία αυτή κοινωνικοί πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταμείων και η ασφαλιστική 

εισφορά- όπου υπήρχε- που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη.  

ii. Για το χρονικό διάστημα από  την 1η.1.2017 έως 31.12.2018 το εισόδημα, το οποίο 

υπόκειται σε εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.  
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iii. Για το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2019 το ποσό που προκύπτει από το πηλίκο της 

διαίρεσης του ποσού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί χωρίς τις 

μειώσεις του άρθρου 98 και του άρθρου 141 παράγραφος 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58)  διά 

του συντελεστή 0,20. Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και για το χρονικό διάστημα 

έως 31.12.2019 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,18, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 

31.12.2020 ο συντελεστής 0,19 και για το χρονικό διάστημα από  την 1η.1.2021 έως 

31.12.2021 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,195.  

3. Οι συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων για κάθε ημερολογιακό έτος που προκύπτουν 

με βάση τον υπολογισμό των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 προσαυξάνονται 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8.  

4. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα 

συνταξιοδοτούνται με βάση τον ν. 612/1977 (Α΄ 164), είτε με βάση τις διατάξεις που 

παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά είτε με βάση τον ν. 2084/1992 (Α΄ 165), ως 

συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των τριάντα 

πέντε (35) ετών, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του 

ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ασφάλισής του. 

5.  Για τους ασφαλισμένους για τους οποίους, από την 1η.1.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 38, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου, αλλά έως 

την 31.12.2016 κατέβαλλαν ασφαλιστική εισφορά επί ασφαλιστικών κατηγοριών, ως 

συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ορίζεται 

το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί διά  του συντελεστή 0,20. 

6. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά ύστερα από εξαγορά, ως 

συντάξιμες αποδοχές ορίζονται:  

α. Για τους μισθωτούς οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν οι εισφορές 

εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου. 

β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 

ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ  το ποσό, που αντιστοιχεί στο ποσό της μηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων 

δια  του  συντελεστή 0,20.  Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν 

συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης. 

7. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ως συντάξιμες αποδοχές 

λαμβάνονται υπόψη οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του 

παρόντος άρθρου από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.  

Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής 

ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 

1η.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των 

συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος 

προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την . 

1η.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως πέντε (5) ετών ασφάλισης. 

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής της σύνταξης από την 1η.1.2021, αν δεν 

προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης 

ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1η.1.2002 έως 

την έναρξη της συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών 

αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος 
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που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1η.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη 

συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης. 

8.  Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων του 

πρώην ΟΓΑ για χρόνο ασφάλισης διανυθέντα πριν από τη σύσταση του Κλάδου Κύριας 

Ασφάλισης Αγροτών, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές προκειμένου για το χρονικό 

διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2458/1997 ορίζεται το 70% του προβλεπόμενου 

κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. 

9. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης/χορηγίας των προσώπων 

που είχαν διατελέσει Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινότητας ή Νομάρχες προ του 2002, ως 

συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης του τελευταίου έτους πριν 

από τη λήξη της θητείας τους. 

Στις περιπτώσεις που είχε ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ίσχυαν μέχρι 31.12.2014, αλλά δεν καταβάλλεται η σύνταξη/χορηγία διότι δεν έχει 
συμπληρωθεί το ισχύον κατά περίπτωση ηλικιακό όριο, οι συντάξεις αυτές υπολογίζονται εκ 
νέου σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4387/2016. Για 
τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, ως συντάξιμες απoδοχές  
λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης που ορίζονται στην πράξη αυτή. Σε κάθε 
περίπτωση προσκόμισης στοιχείων βάσει των οποίων οι συντάξιμες αποδοχές 
διαμορφώνονται αποδεδειγμένα υψηλότερες λαμβάνονται υπόψη αυτές για τον 
υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. 
10. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 4ε της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 
3996/2011 (Α΄ 170) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή ο γονέας, ο 
σύζυγος ή ο αδελφός του αναπήρου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
λόγω γήρατος, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση συνταξιοδότησης. Το δικαίωμα 
συνταξιοδότησης κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής 
της νέας αίτησης». 
11. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 και εφεξής 

καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), του 

άρθρου 64 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2084/1992, της 

παραγράφου 11 του άρθρου 5 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 

23 του π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του π.δ. 284/1974 (Α΄ 101), 

της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της Υ.Α. Β2/54/3/236/76/οικ. 695/1977 (Β΄329), της 

παραγράφου 8α του άρθρου 46 του β.δ. 29/5/25.6.58 (Α΄ 96), της παραγράφου 2 του άρθρου 

17 του π.δ. 419/1983 (Α΄ 154), του άρθρου 17 του π.δ. 419/1980 (Α΄ 11), του άρθρου της 20 

Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (77/1933), της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 18 της 

Υ.Α. 31720/Σ.503/10.12.1962 (Β΄ 503), της Υ.Α. Φ.43/οικ.1135/1988 (Β΄ 404), του άρθρου 1 

του π.δ. 460/1989 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 982/1979 (Α΄ 

239), της Υ.Α. Φ.41/241/1996 (Β΄ 228), της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 

(Α΄ 48) σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), της 

παραγράφου 2 του άρθρου 24 του π.δ. 258/2005 (Α` 316), του άρθρου 9 του π.δ. 116/1988 

(Α΄ 48), του άρθρου 6 του β.δ. 5/1955 (Α΄ 18), των άρθρων  97 και 110 του π.δ. 668/1981 (Α΄ 

167), του άρθρου 1 του π.δ. 418/1985 (Α΄ 146) και του άρθρου 14 της Υ.Α. Φ.29/1455/1977 

(Β).» 
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Άρθρο 29 

Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 

Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 3, η παράγραφος 3 

αναριθμείται σε 4 και το άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 «Άρθρο 33 

Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων 

1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην 
όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την ανάλογη εφαρμογή 
του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων 
ρυθμίσεων της επόμενης παραγράφου. 
2. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, συντάξεων, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο 
συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Αν ο 
συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή ασφαλιστικές κλάσεις ή με 
τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιμή τους κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο συντάξιμος μισθός 
υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των 
συντάξεων όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης 
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα εφαρμογής της διάταξης αυτής.  
3. α. Από την 1η.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, που έχουν 
απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, 
υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της 
παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από την 1η.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες 
αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι 
μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της 
παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να 
καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. 

β.α. Οι κύριες συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, που έχουν απονεμηθεί ή 
εκκρεμεί η απονομή τους πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν 
επανυπολογισθεί σύμφωνα με τις  διατάξεις του παρόντος άρθρου υπολογίζονται εκ νέου 
από την 1η.10.2019 σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 
5 του άρθρου 8.  
β.β. Από την 1η.10.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο 
εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 
5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως 
προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’  έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την 
εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ΄ εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8.  
β.γ. Από την 1η.10.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από 
αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 
του άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση τα ποσοστά 
αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, και το ποσό των συντάξεων 
προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την 
περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα 
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κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που 
προκύπτει είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον 
επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της 
παραγράφου 5 του άρθρου 8, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που 
προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 
8 και η διαφορά των δύο ποσών συμψηφίζεται κατ’  έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της  
με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8. 
4. Ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 31, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων 
αυτών είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, τότε αυτό 
προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους.» 
 

Άρθρο 30 

Αντικατάσταση του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 

Το άρθρο 34 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται  ως ακολούθως: 

 

«Άρθρο 34 

Χρόνος ασφάλισης 

1. Από  την 1η.1.2020 χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους ασφαλισμένους του 

Κεφαλαίου αυτού είναι: 

α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας 

στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και 

λογαριασμούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για τους μισθωτούς ως χρόνος 

ασφάλισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

β. Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές 

ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 

γ. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), της 

παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 

3996/2011 (Α΄ 170), του άρθρου 6 παράγραφος 12 και του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α΄ 

120), καθώς και ο χρόνος άσκησης δικηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1090/1980 

(Α΄ 263).  

Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται 

καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε 

μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και 

εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. 

Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο 

μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των 

αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. 

Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, αυτοτελώς απασχολούμενου ή ενός από τα 

πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην  ΟΓΑ, για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα 
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ασφάλισης καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1  του άρθρου 

39 και της παραγράφου 1 του άρθρου 40 ασφαλιστική εισφορά, την οποία έχει επιλέξει ο 

ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.  

Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, 

όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, 

οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της 

απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τον εκάστοτε 

προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης. 

Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της 

σύνταξης πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα 

από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το ένα τέταρτο του ποσού της σύνταξης.   

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), έχουν δικαίωμα 

να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 

3996/2011 (Α΄ 170). 

δ. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του 

στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, καθώς και ο 

χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Αναγνωρίσεις χρόνων, οι 

οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, 

συνεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν 

κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.  

Η αναγνώριση του χρόνου της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) 

εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για κάθε αναγνωριζόμενο 

χρόνο την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 40 ασφαλιστική εισφορά, την 

οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία 

καταβολής της ανωτέρω εισφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

της ρύθμισης. 

ε. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παράγραφο 2.  

2. Κάθε ασφαλισμένος του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον παύει να έχει την ασφαλιστέα στον Ε.Φ.Κ.Α. 

απασχόληση ή ιδιότητα, δικαιούται να συνεχίσει την ασφάλισή του στον Ε.Φ.Κ.Α. 

προαιρετικά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 18 και 37. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην 

προαιρετική ασφάλιση των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών 

συνεχίζουν αυτήν στον Ε.Φ.Κ.Α.. 

Οι ασφαλισμένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. 

φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους 

στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά στον κλάδο του τελευταίου εντασσόμενου φορέα υποχρεωτικής 

ασφάλισής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα που έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική 

ασφάλιση των εντασσομένων φορέων, τομέων και κλάδων και συνεχίζουν αυτή στον Ε.Φ.Κ.Α. 

3. α) αα) Ο χρόνος ασφάλισης μέχρι τις 31.12.2016 προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα 

στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, 

λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, και 

συνεχίζουν από την 1η.1.2017 να υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. λόγω της ίδιας 
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απασχόλησης ή ιδιότητας, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές 

ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.  

αβ) Από την ημερομηνία διαπίστωσης από τα αρμόδια όργανα της μη συνδρομής των 

νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής και συνέχισης της ασφάλισης, τα ανωτέρω πρόσωπα 

υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, 

κλάδων και λογαριασμών βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας ή της ιδιότητας.  

αγ) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που η διαπίστωση της μη συνδρομής των νόμιμων 

προϋποθέσεων υπαγωγής έχει γίνει μέχρι τις 31.12.2019, τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω 

εδάφιο εφαρμόζονται από την 1η.1.2020. 

β) Τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ασφαλισμένων 

για τους οποίους έχει χωρήσει λανθασμένη υπαγωγή στην ασφάλιση από την 1η.1.2017 και 

εφεξής.  

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 3 του ν. 1358/1983 (Α΄ 64), 

το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992(Α΄ 165), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), καθώς και 

κάθε αντίθετη διάταξη.» 

 

Άρθρο 31 

Αντικατάσταση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 

Το άρθρο 35 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 35 

Εφάπαξ παροχή 

1. Από την 1η.1.2017 στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

υπαχθεί στην ασφάλιση των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, σύμφωνα με την 

περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως το άρθρο 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76, καθώς και όσοι, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 

76, αναλαμβάνουν εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα, η οποία, σύμφωνα με τις 

καταστατικές διατάξεις των ως άνω ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν 

έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεμελίωναν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για 

εφάπαξ παροχή των εν λόγω ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών. 

2. Από 1η.1.2017 πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι: 

 α. Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των ταμείων, τομέων, κλάδων και 

λογαριασμών πρόνοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. του άρθρου 74 του νόμου αυτού, 

σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), 

όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 75, οι πρόσοδοι 

περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο 

έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις. 

β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, όπου 

προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένους μισθωτούς. 

Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένων 
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μισθωτών, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων 

ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών προνοίας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με εξαίρεση τους 

μισθωτούς ασφαλισμένους στους τομείς προνοίας του πρώην ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, των οποίων τα 

ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, 

όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1η.1.2017 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς 

στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισμένων από 1η.1.1993 και εφεξής 

μισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για 

κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38. 

γ. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων 

και ελεύθερων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένων, 

έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών των οικείων τομέων του 

κλάδου πρόνοιας του πρώην Ε.Τ.Α.Α.. 

Για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του Κλάδου 

Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται από 1η.1.2020  σε τρείς (3) ασφαλιστικές 

κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως 

εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

Ασφαλιστικές 

κατηγορίες 

Ποσά 

εισφορών 

εφάπαξ 

παροχής σε 

ευρώ 

1η κατηγορία  26 

2η κατηγορία 31 

3η κατηγορία  37 

 

γα. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) 

ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο 

ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη. 

γβ. Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 

αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει 

κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. 

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε 

κάθε περίπτωση, όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά 

για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.  

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν την ασφαλιστική 

κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στην πρώτη 

ασφαλιστική κατηγορία και καταβάλλουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020 για την 

επιλεγείσα κατηγορία μέχρι τις 12 Μαρτίου 2020. 

γγ. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους τα ανωτέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο. 

γδ. Από την 1η.1.2023  έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 

προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
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Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού 

το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1η.1.2025 

και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ΄ έτος κατά 

τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα απροβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 8. 

δ. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων, τα οποία από την 1η.1.2021 

ασφαλίζονται προαιρετικά στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, βάσει των διατάξεων της 

παραγράφου 5 του άρθρου 76.  

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των προαιρετικά ασφαλισμένων μισθωτών ορίζεται σε 

ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38. 

Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι, αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, 

ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ και έμμισθοι δικηγόροι, καταβάλλουν εισφορές βάσει του 

ανωτέρω Πίνακα. 

3.α. Η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω 

γήρατος ή οριστικής αναπηρίας. Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη από ταμείο που 

χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέμεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισμένος 

έλαβε προσυνταξιοδοτική παροχή. 

Οι καταστατικές διατάξεις των ταμείων, τομέων, κλάδων ή λογαριασμών του άρθρου 75, από 

τις οποίες προβλεπόταν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής η προηγούμενη 

συνταξιοδότηση από φορέα επικουρικής ασφάλισης καταργούνται. 

Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής, κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις 

απονομής βάσει των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 

β. Δικαιούχοι της εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασφαλισμένου ο οποίος απεβίωσε πριν την 

επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας είναι : 

αα) Ο/η επιζών σύζυγος και τα τέκνα, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους 

δικαιώματος. 

αβ) Οι γονείς και τα αδέλφια, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, 

εφόσον δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της ανωτέρω υποπερίπτωσης. 

αγ) Εάν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω πρόσωπα, η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής. 

γ. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, 

είτε πριν είτε μετά από την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, η εφάπαξ παροχή χορηγείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής. 

δ. Δεν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής και κάθε αντίθετη διάταξη 

καταργείται. 

4. Από 13.5.2016 το ποσόν της εφάπαξ παροχής με την επιφύλαξη των οριζομένων στην 

παράγραφο 9, ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί 

για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31η.12.2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που 

αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1η.1.2014 και εφεξής. 

α. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31η.12.2013: 

αα. Για τους μισθωτούς: 

Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται 

από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι 
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νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως 

και την 31η.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. 

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων 

αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 

31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να 

υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. 

Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 8. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της 

ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από την υπηρεσία ή την 

εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του 

άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). 

 Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το 

ως άνω ποσοστό (60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής 

Αναλογιστικής Αρχής. 

Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό 

(100%). 

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος εφάπαξ παροχής έχει μισθοδοτηθεί για λιγότερο από 

πέντε (5) έτη, για τον υπολογισμό του μέσου όρου πενταετίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος 

όρος της πενταετίας ομοιοβάθμου του ή ασφαλισμένου με τα ίδια έτη ασφάλισης. Αν δεν 

είναι δυνατός ο υπολογισμός πενταετίας, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το σύνολο του 

χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί. 

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του πρ. Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και των 

φορέων πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που αποχώρησαν από την 1η.1.2014 έως τις 

13.5.2016, ως αποδοχές για τον υπολογισμό του τμήματος αυτού της εφάπαξ παροχής 

νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) 

τελευταία έτη πριν από την αποχώρησή του, εφόσον καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές 

υπέρ του Ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και αδείας. 

Για τον υπολογισμό του τμήματος της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. Ταμείου 

Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του πρ. Ταμείου Πρόνοιας 

Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει 

πραγματοποιηθεί έως και τις 31.12.2013, ως ποσοστό εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4% 

και το ποσοστό αναπλήρωσης καθορίζεται στο 60% επί τεκμαρτών συντάξιμων αποδοχών. 

Οι τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές προσδιορίζονται με τη χρήση εισφορών εικοσαετίας έως 

και τις 31.12.2013, οι οποίες αναπροσαρμόζονται με το επιτόκιο επιστροφής εισφορών όπως 

ισχύει την 31η.12.2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2335/1995 (Α΄ 

185) και στην υπουργική απόφαση Φ. 80000/οικ.26625/1319/2006 (Β΄ 1772), όπως ισχύουν. 

Ο μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών αποτελεί τις συντάξιμες αποδοχές για τα έτη 

ασφάλισης έως και τις 31.12.2013. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται εικοσαετής 

ασφάλιση για χορήγηση εφάπαξ, για τον υπολογισμό θα χρησιμοποιείται ο πραγματικός 

χρόνος ασφάλισης εντός του διαστήματος 1994-2013. 

Μετά το έτος 2013 έως και το έτος αποχώρησης από την εργασία λόγω οριστικής 

συνταξιοδότησης, ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης 
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τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά 

το καταληκτικό της ανωτέρω εικοσαετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από 

την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 

4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). 

αβ. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους: 

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους 4%, η εφάπαξ παροχή αποτελείται 

από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%) των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες 

κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και τις 31.12.2013, με 

ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου. 

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό 

ποσό εισφοράς, το ως άνω ποσοστό (60%) αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος 

της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης 

γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό 

(100%). 

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των τιμών των 

ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του 

κλάδου, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν 

διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος. 

Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 8. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της 

ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από το επάγγελμα ή την 

εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του 

άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και ύστερα από 

οικονομική έκθεση, καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες για όσους αυτοτελώς 

απασχολούμενους η εισφορά τους δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, 

καθώς και κάθε άλλο θέμα που απαιτείται για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής. 

β. Για τον χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1η.1.2014 και εφεξής: 

Για τους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους το τμήμα της εφάπαξ παροχής που 

αναλογεί στα έτη ασφάλισης από την 1η.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται με βάση το 

διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι 

ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από την 1η.1.2014 και εφεξής για κάθε 

ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό 

της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία 

αποχώρησης.  Η συσσώρευση των εισφορών θα γίνει με το πλασματικό ποσοστό επιστροφής, 

το οποίο προκύπτει από την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των 

ασφαλισμένων. 

γ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄ ισχύουν τα εξής: 

Το τμήμα της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισης από 1η.1.2014 και 

εφεξής προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

 

    (1) 

όπου 
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:  οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους   

 

:  τα έτη συσσώρευσης εισφορών 

 

:  η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους  και 

υπολογίζεται   

   σύμφωνα με τον τύπο 

 

όπου : η βάση υπολογισμού των εισφορών όλων των ασφαλισμένων του 

Ταμείου το έτος  

Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί μιας βάσης υπολογισμού εισφορών, πρέπει 

αυτή να μετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση εισφορών να 

λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ετήσιου πλασματικού ποσοστού επιστροφής. 

Για αυτούς που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν την 1η.1.2014 το ποσό της εφάπαξ παροχής 

αποτελείται από δυο τμήματα και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

  

(2) 

όπου 

       : τμήμα εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης πριν την 1η.1.2014, 

όπως αυτό προκύπτει με βάση την υποπαράγραφο α. της παρούσας 

παραγράφου. 

  
  : οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους  

 
       : τα έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2013 

       : τα έτη ασφάλισης 

      : η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους   

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε 

αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

5. Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την 

εργασία ή το επάγγελμα από την 1η.9.2013  και εφεξής, σε όποιο στάδιο της διοικητικής 

διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κρίνονται ως προς τον 

τρόπο υπολογισμού της παροχής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.  

6. Οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ παροχή με το καθεστώς του ν. 103/1975 (Α΄ 167) για 

χρόνους ασφάλισης μέχρι 31.12.2005, εξακολουθούν να τα καταβάλλουν οι ίδιοι σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.  

Για τους ασφαλισμένους στο καθεστώς του ν. 103/1975, μετέπειτα Κλάδο Πρόνοιας 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Τομέα Πρόνοιας Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Π.Δ.Υ., δεν απαιτείται ελάχιστος 

χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση δικαιώματος χορήγησης εφάπαξ παροχής με το καθεστώς 

του ν. 103/1975 (Α΄ 167) από τα Ν.Π.Δ.Δ..  

Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι, υπολογίζεται με 

βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4α, για όλο τον χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί 

από 1.10.1975 έως 31.12.2013 και καταβάλλεται κατ’ αναλογία από το νομικό πρόσωπο, στο 
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οποίο ετηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 (Α΄ 167) και στον οποίο ήταν ασφαλισμένος 

ο υπάλληλος στις 31.12.2005 ή πριν την ημερομηνία αυτή σε περίπτωση μετάταξης/ 

μεταφοράς και το υπόλοιπο ποσό από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικό διάστημα ασφάλισης 

έως 31.12.2013 σε οποιοδήποτε ταμείο, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό πρόνοιας που 

εντάσσεται σε αυτό. 

Για το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2014 και εφεξής η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται και 

αποδίδεται από τον οικείο φορέα με βάση τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 

4. 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηματιζόμενων κεφαλαίων του οικείου λογαριασμού του ν. 

103/1975 για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήματος, τούτο συμπληρώνεται 

κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός και 

σε καμιά περίπτωση δεν βαρύνει το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση μετατροπής, κατάργησης ή 

συγχώνευσης του Ν.Π.Δ.Δ., η επιβάρυνση για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται 

από τον προϋπολογισμό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε 

περίπτωση μεταφοράς των υπαλλήλων στο Δημόσιο και σε καμία περίπτωση από το 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

7. Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής από υπηρεσία, εργασία ή επάγγελμα, για το 

οποίο ασφαλίστηκαν σε ταμείο, τομέα, κλάδο και λογαριασμό πρόνοιας ή σε περίπτωση 

θανάτου αυτών στους δικαιούχους τους, επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές, χωρίς 

χρονικές προϋποθέσεις, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μετά την επέλευση 

του ασφαλιστικού κινδύνου μαζί με τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική του 

φορέα κύριας ασφάλισης. 

Για επιστροφή ατομικών εισφορών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

οικείων καταστατικών για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό προκύπτει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185) 

και την υπουργική απόφαση Φ.80000/οικ.26625/1319/ 17.11.2006 (Β΄ 1772), όπως ισχύουν. 

Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από 1η.1.2014 και εφεξής το ύψος του 

επιστρεπτέου ποσού προκύπτει από τη συσσωρεμένη αξία των εισφορών στην ατομική 

μερίδα. 

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη της 

νομοθεσίας που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο καταργείται. Η 

παράγραφος 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) καταργείται από τότε που άρχισε 

να ισχύει. 

9. Ειδικά, η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους δικαιούχους των Τομέων Πρόνοιας του 

Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 

(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταμεία», και 

τους μετόχους των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Μετοχικών Ταμείων Στρατού, 

Ναυτικού και Αεροπορίας, εφεξής «Ειδικοί Λογαριασμοί», καταβάλλεται, σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31η.12.2014 υπολογίζεται, σύμφωνα με τις 

οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών. 

β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1η.1.2015, υπολογίζεται 

αθροιστικά, για τον μεν χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31η.12.2014, σύμφωνα με τις οικείες 

καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών, για τον δε χρόνο 

μετοχικής σχέσης από την 1η.1.2015 και εφεξής, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού 
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συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), κατά το 

μαθηματικό τύπο της παραγράφου 4γ. 

10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ 

απόλυτη προτεραιότητα: α) στους δικαιούχους που λόγω ασθένειας, χρόνιας πάθησης ή 

άλλης βλάβης έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με 

γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, β) στους δικαιούχους που είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες 

ατόμων που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% το οποίο αποδεικνύεται με 

γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, γ) στους δικαιούχους που συνταξιοδοτούνται με βάση τις 

διατάξεις του ν. 612/1977 (Α΄ 164) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και 

ισχύουν κάθε φορά ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου 

εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) 

είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές όπως ισχύουν κάθε φορά και δ) στους 

δικαιούχους που λαμβάνουν επίδομα σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68). 

Εφόσον δεν υπάρχουν δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, η εφάπαξ παροχή 

καταβάλλεται από τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατά προτεραιότητα σε 

περιπτώσεις: α) θανάτου του/της συζύγου ή τέκνου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής και β) 

θανάτου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, στην/στον σύζυγο και στα τέκνα αυτού. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη του 

Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου.» 

 

Άρθρο 32 

Αντικατάσταση του άρθρου 36 και προσθήκη άρθρου 36Α στον ν. 4387/2016 

Το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται και προστίθεται άρθρο 36Α ως εξής:  

 

«Άρθρο 36 

Καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης και τρόπος υπολογισμού της σύνταξης 

επί παράλληλης απασχόλησης 

1. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίοι ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες 

επαγγελματικές δραστηριότητες, μισθωτού ή αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου 

επαγγελματία ή ασφαλισμένου στον πρώην Ο.Γ.Α., καταβάλλουν για κάθε ασκούμενη 

επαγγελματική δραστηριότητα τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα :  

α) Σε περιπτώσεις μισθωτών που πραγματοποιούν παράλληλα περισσότερες της μίας 

μισθωτές απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες, καταβάλλονται για κάθε μισθωτή 

απασχόληση οι εισφορές για κύρια σύνταξη που προβλέπονται στο άρθρο 38 και έως του 

ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 38, όπως ισχύει. 

Ως προς την εργοδοτική εισφορά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται 

χωριστά για κάθε  εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές, για όσους υποχρεούνται σε καταβολή 

εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλονται αντίστοιχα για κάθε 

μισθωτή απασχόληση οι εισφορές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 97 ή οι 

εισφορές μισθωτών του άρθρου 35, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα 

ποσοστά που προβλέπονται στα άρθρα αυτά.  
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β) Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο 

επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με 

ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης από τις 

προβλεπόμενες έξι ασφαλιστικές κατηγορίες  της παραγράφου 1 του άρθρου  39, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 39.  

Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο 

επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με 

ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 

από τις προβλεπόμενες έξι ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 3  ή της παραγράφου 

6 του άρθρου 41 αντιστοίχως, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 41.   

Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον υποχρεούται ο ασφαλισμένος σε καταβολή εισφοράς 

επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται αντίστοιχα, με ελεύθερη επιλογή 

του ασφαλισμένου, μία ασφαλιστική εισφορά επικουρικής ασφάλισης από τις 

προβλεπόμενες τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 3 του άρθρου  97  σύμφωνα 

με τη παράγραφο 4  του άρθρου 97 και μία ασφαλιστική εισφορά εφάπαξ παροχής από τις 

προβλεπόμενες τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2  του 

άρθρου 35, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄ της παραγράφου 2  του άρθρου 35. 

Ειδικά στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος 
Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 
δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων σε ολόκληρη την Επικράτεια,  καθώς και  όλων 
των τουριστικών καταλυμάτων τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος 
Λειτουργίας, είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 
δυναμικότητας από 6 έως και 10 δωματίων σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα  
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), οι οποίοι 
υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, καταβάλλεται κατ’ επιλογή του 
ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά από τις προβλεπόμενες έξι ασφαλιστικές 
κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 40. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε 
στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. 
γ)  Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα 

ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται για τις εισφορές της 

κύριας  σύνταξης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38,  ως μηναία εισφορά 

μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Για τους 

μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή 

επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται για τις εισφορές της 

υγειονομικής περίθαλψης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 1 του 

άρθρου 41, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που 

προβλέπονται στο άρθρο αυτό.   

i. Η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά  μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη του 

άρθρου 38 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης 

ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που 

παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του 

άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α..  

Η ανωτέρω εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του 

ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας του της παραγράφου 2 του 
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άρθρου 41 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο 

επάγγελμα και της παραγράφου 6 του άρθρου 41 για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α..  

Στην περίπτωση που η συνολική εισφορά κύριας σύνταξης του άρθρου 38, ως μηνιαία 

εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, 

υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του 

άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο 

επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. 

καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.  

Στην περίπτωση που η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης της παραγράφου 1 του άρθρου 

41, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο 

άρθρο αυτό, υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της 

παραγράφου 2 του άρθρου 40 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή 

ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 6 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους 

του πρώην Ο.Γ.Α., καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.  

Για τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς κύριας σύνταξης του άρθρου 38 και υγειονομικής 

περίθαλψης του άρθρου 41, υπολογίζονται οι συνολικές μηνιαίες εισφορές μισθωτού και 

εργοδότη, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές μισθωτού και εργοδότη επί  των 

δώρων και του επιδόματος αδείας των μισθωτών.  

ii. Ειδικά για τους μισθωτούς που παράλληλα ασφαλίζονται για πρώτη φορά ως αυτοτελώς 

απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά  

μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη του άρθρου 38 και για υγειονομική περίθαλψη 

του άρθρου 41   δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται αντιστοίχως και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 

της προηγούμενης περίπτωσης i, του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής 

κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 και της παραγράφου 2 του άρθρου 41. Η 

ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, 

κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο 

μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου 

επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του 

ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα καταβολής της ανωτέρω μειωμένης εισφοράς δεν 

αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. 

iii. Οι μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες ή σε επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών 

κύριας σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα 

αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για 

τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. από αυτήν την οποία υποχρεωτικά υπάγονται 

σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις i) και  ii) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και αντίστοιχα  η παράγραφος 2 του άρθρου 40, 

σχετικά με τη διαδικασία και την υποβολή της αίτησης επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής 

κατηγορίας εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά 

του άρθρου 38 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας 

που επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά  από τον ασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή δεν 

καταβάλλεται επιπλέον εισφορά υγειονομικής περίθαλψης των παραγράφων 2 και 6 του 

άρθρου 41 αντίστοιχα.   
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iv. Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα 

κατά την έννοια της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφαρμόζονται 

αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της 

εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38. 

v. Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα 

ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή 

εισφοράς επικουρικής ασφάλισης καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής  

ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 97, ως 

μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 

αυτό. Η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης 

ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου  97. Σε περίπτωση που 

υπολείπεται,  καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι αυτοί 

διατηρούν τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική 

κατηγορία εισφορών επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 4  του άρθρου 

97. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 97 υπολείπεται 

του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, 

καταβάλλεται η διαφορά  από τον ασφαλισμένο.   

Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή 

επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή 

εισφοράς εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται για τις εισφορές της εφάπαξ παροχής 

υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά μισθωτών του άρθρου 35, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά αυτή δεν 

είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας 

της περίπτωσης γ΄ της  παραγράφου 2 του άρθρου 35. Σε περίπτωση που υπολείπεται, 

καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι αυτοί διατηρούν την 

δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών 

εφάπαξ παροχής, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄ της παραγράφου 2  του άρθρου 

35. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά μισθωτών του άρθρου 35 υπολείπεται του ποσού 

της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, καταβάλλεται η 

διαφορά  από τον ασφαλισμένο.   

vi. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις των υποπεριπτώσεων i έως v της περίπτωσης γ΄ εφαρμόζονται 

και για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή. Ειδικά για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή 

καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική 

εισφορά της παραγράφου 3 του άρθρου 97, σύμφωνα με την ειδική διάταξη της 

παραγράφου 4 του αρθρου 97 και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η 

ασφαλιστική εισφορά της περίπτωσης γ΄ της  παραγράφου 2  του άρθρου  35, σύμφωνα με 

την ειδική διάταξη της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης γ΄ της  παραγράφου 2  του άρθρου  

35. 

2. Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου 1.γ) για υγειονομική περίθαλψη υπάγονται 

υποχρεωτικά στην ασφάλιση του φορέα, κλάδου ή τομέα που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. και 

καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38.   

3. α. Ασφαλισμένοι  ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους 

προέκυπτε βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν έως την 
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έναρξη του ν. 4387/2016 για κάθε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον 

Ε.Φ.Κ.Α., υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και 

λογαριασμούς για την αυτή απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 

ασφαλιστικές εισφορές. 

β. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2084/1992, μετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να έχουν προαιρετικά το δικαίωμα 

καταβολής δεύτερης εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Στην 

περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38. 

4. α. Τα ανωτέρω οριζόμενα στη παράγραφο 3, εφαρμόζονται αντίστοιχα για την υγειονομική 

περίθαλψη, την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Ειδικά για την εφάπαξ παροχή 

η παράγραφος 3β καταλαμβάνει και τους νέους ασφαλισμένους κατά την έννοια των 

διατάξεων του ν. 2084/1992. 

β. Σε περίπτωση μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο 

επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλονται υπέρ 

ΟΑΕΔ μόνο οι προβλεπόμενες για τους μισθωτούς εισφορές. Εάν δεν προβλέπεται η 

καταβολή εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ για τη μισθωτή εργασία ή την έμμισθη εντολή, καταβάλλεται 

η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ του ελεύθερου επαγγελματία και υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής 

Εστίας (ΛΑΕ) για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. 

5. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε 

εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη 

εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, ο ασφαλισμένος διατηρεί το 

δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν αιτήσεώς του, την ασφάλισή του για υγειονομική περίθαλψη 

στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που 

επιλέγει. 

 6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 α. του 

άρθρου 4 του ν. 4387/2016. 

7. Καταργείται το άρθρο 39 του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει 

διαφορετικά τα θέματα του παρόντος. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. 

 

Άρθρο 36 Α 

Αξιοποίηση  του χρόνου παράλληλης απασχόλησης 

και τρόπος υπολογισμού της σύνταξης 

 

1. Χρονικά διαστήματα  παράλληλης ασφάλισης που έχουν διανυθεί έως τις 31.12.2016 και 

για τα οποία έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς 

χρόνοι κύριας ασφάλισης. 

2. Χρονικά διαστήματα παράλληλης απασχόλησης μετά την 1η.1.2017 για τα οποία έχουν 

καταβληθεί περισσότερες της μιας ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται ενιαίος χρόνος  

ασφάλισης για κύρια σύνταξη. 

3. Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης απονομής κύριας σύνταξης, το χρονικό διάστημα 

που έχει διανυθεί μετά την 1η.1.2017 και για το οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές 
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εισφορές παράλληλης απασχόλησης προσμετράται κατ’  επιλογή του ασφαλισμένου στον 

ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, στον οποίο 

έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος. 

4. α. Η κύρια σύνταξη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Χρόνος ασφάλισης με τον οποίο θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα καθώς και χρόνος 

ασφάλισης που έχει διανυθεί από την 1η.1.2017 και εντεύθεν, λαμβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

8 και 28 του παρόντος.  

Για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει 

καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 

0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε 

αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επί πλέον 

εισφοράς.   

β. Για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και της εφάπαξ παροχής, στις ανωτέρω 

περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 96 και 35 αντίστοιχα, του ν. 4387/2016, 

όπως ισχύει. 

5. Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών που 

προβλέπονται στο άρθρο 41 του α.ν. 1854/1951, όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 

παράγραφοι 1-3 του ν. 148/1975 και συμπληρώθηκε στις παραγραφους 2 και 3 περίπτωση 

δ΄ με το άρθρο 2 του ν. 1282/1982, και με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του                  

ν. 2084/1992, όπως  ισχύει, προσαξαύνονται πέραν των ποσοστών του πίνακα 2 της 

παραγράφου 5 του άρθρου 8 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε  έτος μετά το 

τεσσαρακοστό πέμπτο. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»  

 

Άρθρο 33 

Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4387/2016 

 

Το υπό γ) στοιχείο της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 4387/2016 τροποποιείται, το υπό 

δ) στοιχείο της ίδιας παραγράφου καταργείται και η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του             

ν. 4387/2016 τροποποιείται. Το άρθρο 37 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 37 

Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης 

 

1. Το άρθρο 18 εφαρμόζεται αναλόγως και στους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, με 

την επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων. 

2. α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα καταβάλλεται 

μηνιαία εισφορά κατ’  αναλογία των προβλεπόμενων στα άρθρα 38, 39 και 40. 

β. Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο 

κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς 
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εργαζόμενου - εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά τον χρόνο 

υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. 

Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των 

οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη 

διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 

Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο 

Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως εξ 

ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη στο ύψος που εκάστοτε 

έχει διαμορφωθεί, υπολογιζόμενης αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως προβλέπεται για 

την κύρια σύνταξη. 

γ. Προκειμένου περί αυτοτελώς απασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και των 

υπαγόμενων προσώπων στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται μηνιαία εισφορά 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της  παραγράφου 1 του άρθρου 39 και της 

παραγράφου 1 του άρθρου 40 του παρόντος. 

Τα πρόσωπα που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 20 παράγραφος 4 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) καταβάλλουν μηνιαία εισφορά 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του 

παρόντος. 

Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο 

Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαίως εξ ολοκλήρου το 

σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί. 

3. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και τα υπαγόμενα πρόσωπα 

στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α. μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής 

ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία του ασφαλισμένου προς τον 

φορέα ή, σε περίπτωση οφειλής, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, της οποίας οι όροι 

τηρούνται καθ’  όλη τη διάρκεια της υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), 41 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), 22 

παράγραφος 1 του ν. 1654/1986 (Α΄ 177), 26 παράγραφος 14 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), καθώς 

και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.» 

 

Άρθρο 34 

Αντικατάσταση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 

 

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 τροποποιούνται, η παράγραφος 

4 του ιδίου άρθρου καταργείται και οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9, 10 αναριθμούνται σε 4, 5, 6, 

7, 8, 9  αντίστοιχα. Το άρθρο 38 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο 38 

Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών 

 

1. Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη 

ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων με εξαίρεση τις 

κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και 

βαριάς αναπηρίας. Το ανωτέρω ποσοστό κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των 
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ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένων από την 

1η.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος. 

Το ανωτέρω ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς καταβάλλεται μειωμένο για τις περιπτώσεις 

εργοδοτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 

των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως εικοσιπέντε (25) ετών που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) και της αριθ. 

Δ.15/Δ΄/3220/72/26.2.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 681). 

2. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου 

ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση 

αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσόν των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει 

στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των 

ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. 

3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20%, 

επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη, 

διατηρούμενου σε ισχύ του τεκμηρίου υπέρ της μισθωτής εργασίας της ρύθμισης του 

άρθρου 2 παράγραφος 1 του α.ν. 1846/1951, για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες 

ασφαλισμένων: 

α. Ασφαλισμένοι που υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών 

Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ ως έμμισθοι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου 

υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.  

β. Ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του 

ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική 

ασφάλιση. 

γ. Πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου, διευθύνοντος 

ή συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού, εφόσον συνδέονται με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των ανωτέρω ποσοστών 

υπολογιζομένων επί του συνολικού ποσού των αμοιβών. 

δ. Πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, 

των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή, καθώς και οι 

διαχειριστές όλων των νομικών μορφών  των Εταιρειών πλην ΙΚΕ.  

Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., σε περίπτωση που η καταβληθείσα 

σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς 

επι του βασικού μισθού μισθωτού θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 25 

ημέρες ασφάλισης κατά μήνα. 

Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω 

ποσού εισφοράς επί του βασικού ποσού μισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα 

λαμβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς 

επί του  βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25. 
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 ε. Μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών 

υπολογιζομένων επί της αμοιβής. 

Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αγροτικών συνεταιρισμών ή σε 

περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί 

ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επι του βασικού μισθού μισθωτού θεωρείται ότι ο 

ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει είκοσι πέντε  (25) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα. 

Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω 

ποσού εισφοράς επί του βασικού ποσού μισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα 

λαμβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς 

επί του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25. 

στ. Δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική 

ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών. 

ζ. Ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην 

ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί, ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών.  

Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

η. Ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές 

διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 

υπάγονταν στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής 

Εηνμέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά 

το θέμα. 

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό 

ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες 

αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

4. Παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι 

23.10.2015 ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, που εμπίπτουν στις κατηγορίες που 

εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄  2311), καθώς και των εργαζομένων που 

υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, 

καθώς και όσων για την απασχόλησή τους δεν υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε 

εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος. Στο ίδιο ύψος παραμένουν και οι 

αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.   

5. Τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισμένων που υπάγονται ή θα υπάγονταν βάσει των 

γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, στο ΝΑΤ, υπολογίζονται μηνιαίως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί να είναι 

κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή την τελευταία ισχύσασα συλλογική 

σύμβαση εργασίας του κλάδου, πλέον των επιδομάτων που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 

85 του π.δ. 913/1978. Οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίμηνο. 

6. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα 

με την νομοθεσία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ως ισχύει. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι 

απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά 
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με τις εισφορές των κατά την παράγραφο 4 εξαιρούμενων κατηγοριών ασφαλισμένων, την 

ενσωμάτωση αυτών στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

8. Από τις 15.9.2016 η εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος δ΄, στο άρθρο 4 

παράγραφος γ΄ του ν.δ. 465/1941 (Α΄ 301), στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του ν.δ. 158/1946 

(Α΄ 318), στο άρθρο 3 παράγραφος Γ΄ του ν. 1872/1951 (Α΄ 202), στο άρθρο 4 παράγραφος 3 

περίπτωση β΄ του ν. 4041/1960 (Α΄ 36), στο άρθρο 4 του ν.δ. 4547/1966 (Α΄ 192), στα άρθρα 

11, 14 και 15 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), στα άρθρα 2, 3 και 8 του ν. 1344/1973 (Α΄ 36), στο 

άρθρο 6 παράγραφος 5 του ν. 1866/1989 (Α΄ 222), στους ν. 248/1967, 1989/1991, καθώς και 

στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται. 

9. Από την 1η.7.2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι 

ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους εργοδότες 

μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την 

οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης και του Δημοσίου. 

Από την 1η.7.2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο 

αντίστοιχος φόρος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) κατατίθενται 

από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και 

αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των 

δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου. 

Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που 

επιλέγει. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

10. Οι διατάξεις του άρθρου 141 παράγραφος 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) εφαρμόζονται στις 

ασφαλισμένες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

παρόν άρθρο.»  

 

Άρθρο 35 

Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 

 

Το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 39 

Εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 

 

1. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. κατατάσσονται από την 1η.1.2020 σε  

έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, ως προς τις οποίες το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς κύριας σύνταξης αντιστοιχεί ως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Ασφαλιστικές κατηγορίες 

Ποσά εισφορών 

κύριας σύνταξης σε 

ευρώ 

1η κατηγορία 155 

2η κατηγορία 186 

3η κατηγορία 236 

4η κατηγορία 297 

5η κατηγορία 369 

6η κατηγορία 500 

 

2. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις 6 (έξι) 

ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο 

ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη. 

Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 

αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει 

κατώτερη. H αίτηση επιλογής  δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. 

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε 

κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά 

για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.  

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν  την ασφαλιστική 

κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στη πρώτη 

ασφαλιστική κατηγορία και καταβάλλουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020 για την 

επιλεγείσα κατηγορία μέχρι 12 Μαρτίου 2020. 

 

3. Από την 1η.1.2020 θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών, ως προς την οποία το ποσό της  μηνιαίας εισφοράς αντιστοιχεί ως 

εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Ειδική ασφαλιστική 

κατηγορία 
Ποσό εισφοράς σε ευρώ 

 93 

 

4. Στην ειδική κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς 

απασχολούμενοι για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν 

αιτήσεώς τους. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση 

διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς 

απασχολούμενου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η 

δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μιας πενταετίας των νέων 

επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται 

επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος των άρθρων 39 και 39Α για 

263



τους ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας. Οι συνταξιούχοι  που αναλαμβάνουν 

ασφαλιστέα εργασία στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω ευεργετική διάταξη. 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης 

και μέχρι τις 31.12.2019 δεν υπάγονταν σε καθεστώς καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών 

εισφορών, είναι δυνατή η εφαρμογή των ανωτέρω από την 1η.1.2020 και για όσο χρονικό 

διάστημα υπολείπεται της συμπλήρωσης πέντε (5) ετών. 

5. Οι  ανωτέρω  ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια 

ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης. 

6. Από την 1η.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 

προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού 

το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1η.1.2025 

και εφεξής  τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’  έτος κατά 

τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 

8. 

7. Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-7 έχουν οι 

ασφαλισμένοι κατά το άρθρο 55 αυτοτελώς απασχολούμενοι και: 

α. οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι, σύμφωνα με  τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και 

καταστατικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον πρώην 

Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 

β. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 

4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν 

υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016,  καθώς και  όλων των τουριστικών 

καταλυμάτων τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν 

υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, σε ολόκληρη την Επικράτεια, 

καθώς και το σύνολο των εταίρων σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών 

καταλυμάτων από εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής εκτός των ΙΚΕ, και σε περίπτωση 

Α.Ε. τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1β) του άρθρου 36 του παρόντος. Ο ανωτέρω  

χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ. Κάθε άλλη διάταξη που 

ρυθμίζει αντίθετα το θέμα καταργείται. 

γ. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και 

καταστατικές διατάξεις και το άρθρο 20 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), ασφαλίζονται ή 

αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 

Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ). 

δ. Οι ασφαλισμένοι που αναφέρονται στην αριθ. Φ.11321/59554/2170/22.12.2016 (Β΄ 4569)  

απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

8. Οι παράγραφοι 1-7 εφαρμόζονται και: α) στους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη 

και περίπτωση, β) στους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δικηγορίας, γ) 

στους διαχειριστές των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών  Εταιρειών (ΙΚΕ) που ορίστηκαν με το 

καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, δ) στον μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.  

9. Στους ασφαλισμένους της παραγράφου 1 που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών 

και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους 
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σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον 

τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38. 

Αν η υπαγωγή του ασφαλισμένου στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου αμφισβητείται, 

μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α. από οποιονδήποτε 

συμβαλλόμενο.  

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία 

των αντιρρήσεων, ο τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις 

για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

10. α. Ειδικά για τους δικηγόρους, καταβάλλεται υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. ποσοστό 20% επί της 

ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την 

κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος 

αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που 

έχουν καταβληθεί με την ανωτέρω διαδικασία, αφαιρούνται από τις  εισφορές  που οφείλει  

ο δικηγόρος για τον κλάδο σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής  και 

υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη 

εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου. 

β. Αν τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της 

εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει τη διαφορά σε χρήμα.  

γ. Αν τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν τη μηνιαία εισφορά που οφείλεται, δεν 

επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου 

έτους.  Εάν οι καταβληθείσες εισφορές από τα γραμμάτια προείσπραξης  υπερβαίνουν την 

ετήσια εισφορά, τα αντίστοιχα ποσά  είτε επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,  

είτε συμψηφίζονται με την επόμενη ή επόμενες χρήσεις.  

11. α. Από 1η.7.2016 καταργούνται διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 4114/1960  «Περί 

Κώδικος Ταμείου Νομικών» (Α΄ 164), 6 του Οργανισμού Ταμείου Ασφάλισης 

Συμβολαιογράφων (136/167/16.2/7.3.1988,(Β΄ 131) απόφαση Υπουργού Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων), 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ. 113/1987, (Α΄ 65)), 4 του 

β.δ. της 6/22.9.1956 (Α΄ 209), 4 του α.ν. 2682/1940 (Α΄ 411), 37 του ν. 4507/1966 (Α΄ 71), 4 

του           π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α΄ 24), 7 παράγραφος Ζ΄ του ν. 4043/2012 (Α΄ 25) και το 

π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α΄ 93) που προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης 

για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες. 

Ομοίως, καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές των συμβολαιογράφων υπέρ των Τομέων 

Ασφάλισης Νομικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ενιαίου 

Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) επί των δικαιωμάτων τους από τη σύνταξη 

συμβολαίων και πράξεων. Ειδικώς, τα καταργούμενα ποσοστά επί των αναλογικών 

δικαιωμάτων στα κρατικά - τραπεζικά συμβόλαια των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοίχως 

τα ποσοστά υπέρ του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται, 

προκειμένου να διανεμηθούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα 

Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α΄ 96). 

β. Από την 1η.1.2017 καταργείται η εισφορά υπέρ του πρώην ΤΕΑΔ (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) επί του 

ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 

4114/1960 (Α΄ 164), όπως προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 

22 του ν. 1868/1989 (Α΄ 230). 

12. Από την 1η.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές εισφορές και την 

εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)  υπέρ 
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του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - 

Κλάδου ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, και υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα 

Απασχολούμενων - Κλάδου ασφαλισμένων ΕΤΑΑ, την οποία αποδίδει στον ΟΑΕΔ. 

13. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν. Με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να παρατείνεται η καταληκτική 

ημερομηνία σε ειδικές συνθήκες ή σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων που οδηγούν στη 

μη έγκαιρη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων.    

14. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις 

διατάξεις των περιπτώσεων β΄, ε΄, ιγ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του                          

ν. 2326/1940 (Α΄ 145), των άρθρων 9, 10, 11 και 14 του ν. 915/1979 (Α΄ 103), της παραγράφου 

34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του                      

ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 3655/2008 (Α΄ 5810). 

15. ΟΙ διατάξεις του άρθρου 141 παράγραφος 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) εφαρμόζονται  στις 

ασφαλισμένες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

παρόν άρθρο.»  

 

Άρθρο 36 

Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 

 

Το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

 

«Άρθρο 40 

Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ 

 

1. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οι ασφαλισμένοι του πρώην  ΟΓΑ, 

κατατάσσονται  από την 1η.1.2020 σε  έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία 

ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης  αντιστοιχεί ως εξής: 

 

Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ 

Ασφαλιστικές 

κατηγορίες 
Για το 2020 Για το 2021 Για το 2022 

1η κατηγορία 87 89 91 

2η κατηγορία 104 107 110 

3η κατηγορία 132 136 139 

4η κατηγορία 166 171 175 

5η κατηγορία 207 212 218 

6η κατηγορία 280 288 295 

 

2. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις (έξι) 

ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες είναι 

υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, αυτός κατατάσσεται 

υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. 
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Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 

αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει 

κατώτερη αυτής ασφαλιστική κατηγορία. H αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας 

δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. 

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε 

κάθε περίπτωση όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά 

για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.  

Σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν  την ασφαλιστική κατηγορία 

στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική 

κατηγορία και καταβάλλουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020 για την επιλεγείσα κατηγορία 

μέχρι 12 Μαρτίου 2020.  

3. Οι  ανωτέρω  ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια 

ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης. 

4. Aπό την 1η.1.2023 έως την 31η.12.2024 τα κατά την παράγραφο 1 και 6 ποσά των 

ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου 

γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής 

του ως άνω  ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου 

έτους. Από 1η.1.2025 και εφεξής  τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 

προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. 

5. Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-3 έχουν:  

α. Οι ασφαλισμένοι κατά το άρθρο 55 του ν. 4387/2016, αγρότες και λοιπές κατηγορίες, οι 

οποίοι, σύμφωνα με  τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλίζονται 

ή αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων 

(ΟΓΑ). 

β. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές 

διατάξεις, υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά 

για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες 

μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, 

δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, και οι οποίοι συνεχίζουν να 

ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισής τους ως 

μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστημα των 150 ημερών 

μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης 

ή εκμετάλλευσης. 

γ. Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο μέτρο της πρώιμης παύσης της γεωργικής 

δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 1096/88 του Συμβουλίου της 

25ης Απριλίου 1988, σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση 

της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας. Η ένταξη στο ανωτέρω μέτρο δεν αποτελεί λόγο 

διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο και για 

τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, και μέχρι συμπλήρωσης του 

εξηκοστού εβδόμου  έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόμενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί 

τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την 
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ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το 

μέτρο λήξει πριν τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους ηλικίας των εντασσομένων 

σε αυτό.  

δ. Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε), καθώς και στα φυσικά 

πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων 

γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW. 

6. Από την 1η.1.2020 οι ασφαλισμένοι στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, 

καταβάλλουν  την ακόλουθη εισφορά: 

 

Ποσά μηνιαίων εισφορών αγροτικής εστίας 

σε ευρώ 

Ασφαλιστικές κατηγορίες  

1η κατηγορία 2 

2η κατηγορία 2 

3η κατηγορία 3 

4η κατηγορία 3 

5η κατηγορία 4 

6η κατηγορία 6 

 

Η εισφορά υπέρ αγροτικής εστίας συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.  

7. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν κατά το 

άρθρο 39 παράγραφος 13 ως ισχύει. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. 

δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία σε ειδικές συνθήκες ή σε περιπτώσεις 

τεχνικών προβλημάτων που οδηγούν στη μη έγκαιρη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων.    

8. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68), του άρθρου 2 του ν. 2458/1997 (Α΄ 

15), καθώς και της παραγράφου 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε ό,τι αφορά στο ανώτατο όριο ηλικίας καταργούνται. 

9. ΟΙ διατάξεις του άρθρου 141 παράγραφος 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) εφαρμόζονται  στις 

ασφαλισμένες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

παρόν άρθρο.»  

 

 

Άρθρο 37 

Αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 

 

Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 τροποποιούνται και προστίθενται 

νέοι παράγραφοι 5, 6 και 7. Το άρθρο 41 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής: 
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«Άρθρο 41 

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης 

 

1. Από την 1η.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών 

και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές 

εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, 

ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 

6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% 

βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% 

βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη. 

2. Από την 1η.1.2020  για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας, οι 

αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες κατατάσσονται  σε  έξι (6) 

ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ως εξής: 

 

Ποσά εισφορών σε ευρώ 

Ασφαλιστικές κατηγορίες 
ΥΓΕΙΑ ΣΕ 

ΧΡΗΜΑ 

ΥΓΕΙΑ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ 

1η κατηγορία 5 50 

2η κατηγορία 6 60 

3η κατηγορία 6 60 

4η κατηγορία 6 60 

5η κατηγορία 6 60 

6η κατηγορία 6 60 

 

3. Από την 1η.1.2020 θεσπίζεται ειδική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών 

εισφορών της  οποίας η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ως εξής: 

 

 

Ποσά εισφορών σε ευρώ 

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

3 30 

 

Στην ειδική αυτή κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι επαγγελματίες και αυτοτελώς 

απασχολούμενοι έως και πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν 

αιτήσεώς τους. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση 

διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς 

απασχολούμενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος.  

Δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μιας πενταετίας των νέων 

επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται 

επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος των άρθρων 39 και 39 Α΄ για 

τους ασφαλισμένους κάτω πενταετίας του ν. 4387/2016. Οι συνταξιούχοι  οι οποίοι 

αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω ευεργετική 

διάταξη. 
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4. Οι  ασφαλισμένοι της παραγράφου 2 κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας 

στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης. 

5. Από την 1η.1.2020 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης  των 

ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ ορίζεται ως εξής:  

 

 

 

Ασφαλιστικές 

κατηγορίες 

ΥΓΕΙΑ ΣΕ 

ΧΡΗΜΑ 

ΥΓΕΙΑ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ 

1η κατηγορία  3 29 

2η κατηγορία 3 35 

3η κατηγορία 3 35 

4η κατηγορία 3 35 

5η κατηγορία 3 35 

6η κατηγορία 3 35 

 

6. Από την 1η.1.2020 έως την 31η.1.2024  τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των 

ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου 

γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής 

του ως άνω ποσοστού το ποσό της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου 

έτους. Από την 1η.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 

προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. 

7. Οι  ασφαλισμένοι της παραγράφου 6 κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας 

στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης. 

8. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος 

από 1.1.2020 και εφεξής απαιτούνται για μεν τους μισθωτούς η πραγματοποίηση 

τουλάχιστον (50) ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το 

τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του 

ασφαλιστικού κινδύνου, για τους δε μη μισθωτούς η συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον 

μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο 

δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού 

κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 

4529/2018 (Α΄ 56). 

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε 

αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 
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Άρθρο 38 

Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 4387/2016 

 

Το άρθρο 42 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

«Άρθρο 42 

Εκκαθάριση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης 

 

Το άρθρο 22 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση Γ του άρθρου 20 του παρόντος υπάγονται 

στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΟΓΑ) ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους ανά 

έτος. 

2. Οι παρακρατούμενες εισφορές ορίζονται σε ποσοστό 10% επί της αξίας των 

καταβαλλόμενων αμοιβών και καλύπτουν την κύρια σύνταξη, την υγειονομική περίθαλψη 

και τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να αυξομειώνεται. 

3. Οι ημέρες εργασίας των προσώπων της παραγράφου 1 περίπτωση Γ του άρθρου 20 του 

παρόντος, υπολογίζονται ανά έτος με βάση τις αμοιβές τους και προκύπτουν από τη 

διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών εντός του έτους αμοιβών δια του 

ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους 

σύμφωνα με την Ε.ΓΣ.Σ.Ε., όπως ισχύει για εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, και από 

την  1η.1.2019 διά του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη που προβλέπεται στην υπ’ 

αριθμ. οικ.4241/127/30.1.2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 173). 

Οι ως άνω προκύπτουσες ημέρες εργασίας θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί κατά 

τον μήνα εξόφλησης των εργοσήμων. 

Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να τύχουν λοιπών παροχών από τον Λογαριασμό 

Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες 

εργασίας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο. 

4. Ημέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα διάταξη, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μεταφέρονται σε άλλο 

έτος. 

5. Τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει 150 ημέρες εργασίας και άνω κατά 

έτος, ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΟΓΑ) για ολόκληρο το έτος. 

Για όσους έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας λιγότερες των 150 κατά έτος, ο χρόνος 

ασφάλισης υπολογίζεται σε μήνες, όπως αυτοί προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου 

των ημερών εργασίας δια του 25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των δώδεκα, ανά έτος, 

λογίζεται ως μήνας. 

6. α. Εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για ολόκληρο το έτος (ημέρες 

εργασίας άνω των 150), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 

καλύπτουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 παράγραφος 2 του 

ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.2019 ελάχιστη εισφορά για κύρια σύνταξη, 

υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ, αναγόμενη σε δωδεκάμηνη βάση.  
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Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτουν την ελάχιστη 

ετήσια εισφορά, η σχετική διαφορά αναζητείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα για την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. 

Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπερκαλύπτουν την ελάχιστη 

ετήσια εισφορά, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη 

παροχών. 

β. Εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για μήνες ασφάλισης (ημέρες 

εργασίας κάτω των 150), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 

καλύπτουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 παράγραφος 2 του 

ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν μέχρι τις 31.12.2019, ελάχιστη μηνιαία εισφορά για κύρια 

σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ, για τους μήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτουν την ελάχιστη 

εισφορά για το σύνολο των μηνών ασφάλισης, περιορίζεται ανάλογα ο χρόνος ασφάλισης, 

και τυχόν επιπλέον εισφορά επιμερίζεται ισομερώς στους μήνες ασφάλισης που 

προκύπτουν μετά τον ανωτέρω περιορισμό του χρόνου ασφάλισης.  

Εναλλακτικά ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτηση - δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται εντός 

διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, να ζητήσει την καταβολή της 

σχετικής διαφοράς, ώστε να μην περιοριστεί ο χρόνος ασφάλισής του. Η σχετική διαφορά 

αναζητείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την ετήσια 

εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. 

Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπερκαλύπτουν την ελάχιστη 

μηνιαία εισφορά για τους μήνες ασφάλισης, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και 

λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών. 

γ. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, για 

την οποία βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει 

υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά βάσει του 

καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 και 

41 παράγραφος 2 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.2019, και σε αυτή 

προστίθεται η εισφορά που έχει καταβληθεί μέσω εργοσήμου.   

Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών δεν καλύπτει την 

ελάχιστη εισφορά, ετήσια ή μηνιαία κατά περίπτωση, η σχετική διαφορά αναζητείται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α και β. 

Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισμα ασφαλιστικών εισφορών καλύπτει την ελάχιστη 

εισφορά, ετήσια ή μηνιαία κατά περίπτωση, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και 

λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών. 

Μέχρι τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης από το εργόσημο, οι ασφαλισμένοι 

καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν βάσει του καθαρού 

φορολογητέου αποτελέσματος ή την ελάχιστη προβλεπόμενη εισφορά, κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 40 και 41 παράγραφος 2 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.2019. 

Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί, πέραν των οφειλόμενων βάσει των 

ανωτέρω, από τον ασφαλισμένο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, 

επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

δ. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, 

μισθωτή ή μη μισθωτή, για την οποία βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, 
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όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε άλλον, πλην ΟΓΑ, πρώην φορέα 

ασφάλισης, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 του ν. 4387/2016 

όπως ίσχυε μέχρι τις 31.12.2019. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω 

εργοσήμου επιμερίζονται στους μήνες ασφάλισης που προκύπτουν βάσει των αμοιβών με 

εργόσημο. 

7. Η έναρξη πληρωμής των ανωτέρω προσώπων με εργόσημο, καθώς και κάθε ζήτημα ή 

αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.. 

Οι υπ’ αριθμ. 14913/343/Φ10034/27.6.2011 (Β΄ 1586) και Φ.10034/4148/133/5.3.2013 (Β΄ 

540) υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν. 

8. Ειδικότερα οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρμόζονται για περιόδους ασφάλισης που 

αφορούν τα έτη 2017, 2018 και 2019.» 

 

Άρθρο 39 

Αντικατάσταση του άρθρου 44 του ν. 4387/2016 

 

Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80) προστίθεται 

τρίτο εδάφιο και το άρθρο 44 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 44 

Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων 

 

Η παράγραφος 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), η οποία με τις διατάξεις της 

περίπτωσης 2, υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 

94) αναριθμήθηκε σε παράγραφο 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«30. α) Από την 1η.7.2016  η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές 

ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του 

καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην 

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των 

παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). 

Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως 

άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, 

ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), και των παραγράφων 

11 και 12 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).  

Για τους δικαιούχους σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, ή 

απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονομικής 

περίθαλψης επί των ανωτέρω επιδομάτων.   

Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από 

μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το 

προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που 

λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους. 

β) Από 1η.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των 

συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, 
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υπολογιζόμενη επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το 

ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της 

παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). 

Σε περίπτωση συρροής περισσότερων  συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, εκ των οποίων η μία 

είναι επικουρική, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των 

καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που 

αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 

13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).» 

 

Άρθρο 40 

Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4387/2016  

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016, στην οποία εμπεριέχεται το άρθρο 40 

του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), τροποποιείται  η παράγραφος  4Α.  Στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 48 του ν. 4387/2016, στην οποία εμπεριέχεται το άρθρο 44 του π.δ. 422/1981,  

τροποποιείται η παράγραφος 4. Τροποποιείται η  παράγραφος 14 του άρθρου 48 του                

ν. 4387/2016. Το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 48 

Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ. 

 

1. Το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 49 

1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 

(Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β): 

α) του βασικού μισθού επί τον χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο 

σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ, 

β) των λοιπών αποδοχών επί τον χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον 

οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η 

προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του            

π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο 

συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, ο οποίος μπορεί να 

δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα Μ.β ανάλογα με το κατά περίπτωση επίδομα ή 

αποζημίωση: Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ. 

Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = μηνιαίο μέρισμα, Μ.α = α΄ υπομέρισμα, Μ.β = 

β΄ υπομέρισμα, ΒΜ = βασικός μισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές, ΧΣ = χρόνος συμμετοχής στην 

ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και 

αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α` της παραγράφου 

1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενος 

σε έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης. 

Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται με 0,215%. 

2. α) Ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα 

εκείνο των συντάξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το 

οποίο αφορά τον βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας βάσει των οποίων 
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κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις. 

β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο 

των συντάξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο 

αφορά τις επιπλέον του βασικού μισθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις 

κ.λπ.), βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του 

μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι επί των αποδοχών 

αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση, σύμφωνα με 

την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε. 

3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 

αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αποτυπώνοντας το γινόμενο του 

ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων 

αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, 

προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και 

δεδουλευμένη βάση. 

4. Τα δικαιούμενα από το Μ.Τ.Π.Υ. μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την 

έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., με βάση 

τον τύπο υπολογισμού του μερίσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου, και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των μετόχων. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής αυτής αρχίζουν από την 1η.1.2016. Η 

διαφορά μεταξύ του προκύπτοντος από την αναπροσαρμογή νέου μερίσματος και του 

αθροίσματος του προ της αναπροσαρμογής παλαιού μερίσματος και της προσωπικής 

διαφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005, η οποία δεν διατηρείται, με 

κανέναν τρόπο δεν αναζητείται από τους μερισματούχους και παραμένει στο Μ.Τ.Π.Υ. υπέρ 

των μελλοντικών γενεών μερισματούχων του. 

Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι και τις 19.4.2005, ως βασικός μισθός (ΒΜ) για 

την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νοείται ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου 

υπηρεσίας, με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε νομίμως ανά μερισματούχο η 

προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005 πρώτη 

αναπροσαρμογή των μερισμάτων τους. 

Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 20.4.2005 μέχρι και τις 31.10.2011, για την 

εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως βασικός μισθός (ΒΜ) νοείται ο βασικός μισθός και 

το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο μέτοχος κατά την έξοδό του από την 

υπηρεσία. 

Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από την 1η.11.2011 μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου το υπομέρισμα Μ.α 

καθορίζεται ίσο με το άθροισμα των υπομερισμάτων Μ.α.1 και Μ.α.2, τα οποία φέρουν ως 

βασικό μισθό (ΒΜ), για το διάστημα υπηρεσίας έως 31.10.2011, τον βασικό μισθό και το 

τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο υπάλληλος την 31η.10.2011 και, για 

το διάστημα υπηρεσίας από 1η.11.2011 μέχρι και την έξοδο από την υπηρεσία, το βασικό 

μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο υπάλληλος κατά την 

έξοδό του από την υπηρεσία, αντιστοίχως. 
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Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την 

εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) νοούνται οι λοιπές 

αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) επί των οποίων διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο 

Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση, σύμφωνα με την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο 

διενεργήθηκε και αποδόθηκε. 

5. Αποκλείεται ο καθορισμός κατώτατου ορίου μερίσματος. Τα δικαιούμενα από το Μ.Τ.Π.Υ. 

μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα 

οποία υπολογίστηκαν με βάση διατάξεις περί κατώτατου ορίου μερίσματος, 

αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του 

παρόντος άρθρου.»  

2. Στο άρθρο 40 του  π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: 

«4.α. Εάν ο μέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο 

Μ.Τ.Π.Υ. για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούται επιστροφή 

των ατομικών του κρατήσεων, εφόσον έχει ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ταμείο 

τουλάχιστον τριών ετών, δεν έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ή να εξαγοράσει το υπόλοιπο 

χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συμμετοχής και δεν έχει 

δικαίωμα να ζητήσει την απονομή σύνταξης ή μερίσματος με την εφαρμογή των ισχυουσών 

διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως 

συμμετέχοντα οργανισμό. 

β. Ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής της 

προηγουμένης περίπτωσης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ταμείου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται σε μετόχους που απομακρύνονται 

από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου, μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.» 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«1. Το δικαίωμα προς απονομή μερίσματος αρχίζει: 

α) Για τον μέτοχο από την επομένη της διακοπής της μισθοδοσίας του. 

β) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του εν υπηρεσία αποβιώσαντος μετόχου, από 

την επομένη του θανάτου του ή της διακοπής της μισθοδοσίας του κατά περίπτωση. 

γ) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του υπό μέρισμα μετόχου από την επομένη 

της παρόδου ενός (1) μηνός από την επέλευση του θανάτου του.»  

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Ο χήρος/χήρα δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του 

κατά τον χρόνο θανάτου του μετόχου. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας 

του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την 

πάροδο των οποίων η καταβολή μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 

εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας του/της. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται 

εφόσον και για όσο χρόνο ο χήρος/χήρα, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που 

υπάγονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν, ή είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% 

και άνω. Η καταβολή του μερίσματος παύει αν ο χήρος/χήρα τελέσει νέο γάμο.» 
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5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων δικαιούνται μέρισμα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαμα. Η 

ενηλικίωση επέρχεται με τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας. Τα ορφανά 

τέκνα των μετόχων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες 

της αλλοδαπής δικαιούνται μέρισμα μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα 

από τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα. Το 

μέρισμα καταβάλλεται με την προσκόμιση σε ετήσια βάση πιστοποιητικού της οικείας 

σχολής, από το οποίο προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή.»  

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιώνονται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα 

για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.»  

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση, αποκτούν δικαίωμα μερίσματος και τα ενήλικα τέκνα, εφόσον πληρούνται, 

ανάλογα με την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του προηγούμενου 

άρθρου.»  

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα μερίσματα των κατονομαζομένων στην παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου 

δικαιούχων χήρου/ χήρας ή ορφανών ορίζονται στο ήμισυ του μερίσματος, το οποίο λάμβανε 

ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας μέτοχος. Ορίζονται δε στα πέντε όγδοα αυτού για 

όσους έχουν ένα ανήλικο τέκνο και στα τρία τέταρτα αυτού για όσους έχουν περισσότερα 

του ενός ανήλικα τέκνα, καθώς και για περισσότερα του ενός ορφανά τέκνα.» 

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Ο χήρος/η χήρα και τα ορφανά, στην πρώτη αίτησή τους για την απονομή μερίσματος, 

οφείλουν να επισυνάψουν πιστοποίηση της αρμόδιας αρχής για την ημέρα επέλευσης του 

θανάτου του δικαιούχου μετόχου, της ταυτότητας του αιτούντος, του ονόματος και της 

ηλικίας των επιζώντων τέκνων, καθώς και ότι ο χήρος/η χήρα δεν είχε διαζευχθεί.» 

10. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 1395/1983 (Α΄ 125), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους - μετόχους του 

Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων 

(καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές 

συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»  

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του π.δ. 422/1981, 

καθώς και κάθε άλλη καταστατική διάταξη που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα 

στο παρόν άρθρο, καταργούνται. 

12. Αιτήσεις για κανονισμό ή μεταβίβαση μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες έχουν 

υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται με βάση τις 

προϊσχύουσες αυτού διατάξεις και στη συνέχεια τα μερίσματα αυτά αναπροσαρμόζονται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως αυτό αντικαθίσταται 

με τον παρόντα νόμο. 

13. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι μερίσματος μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με το         

π.δ. 422/1981, όπως αντικαθίσταται με το παρόν άρθρο, παύει να καταβάλεται μέρισμα από 

την πρώτη του μήνα που έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής. 
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14. Οι μερισματούχοι του Ταμείου οι οποίοι στις 12.05.2016 έχουν ήδη διορισθεί ή όσοι 

διορίζονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, σε οποιαδήποτε οργανική θέση 

μετακλητού υπαλλήλου δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. και 

συνεχίζεται η καταβολή του δικαιούμενου μερίσματος.»  

 

Άρθρο 41 

Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 4387/2016 

 

Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 37 του ν. 4052/2012 και αντικαθίσταται η 

παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012. Το άρθρο 76 του ν. 4387/2016 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 76 

 

Το άρθρο 37 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 37 

Ασφαλιστέα πρόσωπα 

 

1. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται 

υποχρεωτικά: 

α. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που 

εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). 

β. Όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα 

ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν 

υπάγονται για την εργασία - απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση 

άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των 

εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. 

2. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται 

προαιρετικά: 

α. Οι ήδη προαιρετικά ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής 

ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). 

β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του          

ν.  3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση 

του πρ. ΕΤΕΑΜ με το π.δ. 284/1992 (Α΄ 145). 

3. Από την 1η.1.2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα 

πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., καθώς και 

τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής 

υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική υπαγωγή στην 

ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.  

4. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά: 

α. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας που 

εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και 
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β. όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των ταμείων, τομέων, κλάδων και 

λογαριασμών πρόνοιας αναλαμβάνουν εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα 

ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών. 

5. Στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται, μετά από αίτησή 

τους, προαιρετικά: 

α. Oι μισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα πρόσωπα 

που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, που από 1.1.2021 

αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την 

οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την 

εργασία - απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους, στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ 

Παροχών βάσει της ανωτέρω περίπτωσης 4β ή άλλου φορέα  υποχρεωτικής ασφάλισης για 

εφάπαξ παροχή ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, 

ανεξαρτήτως νομικής μορφής, καθώς και  τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης 

νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους 

κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης. 

β. Οι προσλαμβανόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι 

είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ), στον Τομέα 

Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων 

Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, εφαρμοζομένων των διατάξεων που 

διέπουν τον πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).» 

 

Άρθρο 42 

Αντικατάσταση του άρθρου 79 του ν. 4387/2016 

 

Το άρθρο  79 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 79 

Χρόνος ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Το άρθρο 40 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 40 

Χρόνος ασφάλισης 

 

1. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης είναι: 

α. Ο χρόνος, για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από την 

έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και εφεξής. 

β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους 

και λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και 

εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από 

οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ (νυν 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). 

γ. Ο χρόνος ασφάλισης, ο οποίος αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του                  

ν. 2084/1992 (Α΄ 165), το άρθρο 20 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), το άρθρο 41 παράγραφος 7 του                     
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ν. 3996/2011 (Α΄ 170), το άρθρο 15 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ και το άρθρο 34 

παράγραφος 1  περίπτωση γ΄ του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 

Στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη με αναγνώριση, κατόπιν 

εξαγοράς,  χρόνων ασφάλισης των ανωτέρω διατάξεων, το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς, 

εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, συμψηφίζεται ή 

παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης. Εφόσον το 

οφειλόμενο ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, κατά το μέρος  που 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εξοφλείται εφάπαξ πριν την έκδοση της απόφασης 

συνταξιοδότησης, κατά  δε το υπόλοιπο μέρος συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο 

των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.   

 Ο ως άνω τρόπος εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού εξαγοράς εφαρμόζεται και επί 

αιτήσεων συνταξιοδότησης ή αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης, 

περιλαμβανομένου του χρόνου  προϋπηρεσίας, οι οποίες είναι εκκρεμείς ως την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. 

2. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών είναι: 

α. Ο χρόνος, για τον οποίον καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την ένταξη των 

ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας και εφεξής. 

β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους 

και λογαριασμούς πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και 

εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του. 

γ. Ασφαλισμένοι, οι οποίοι κατέβαλαν καλόπιστα εισφορές στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του 

Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) ή σε πρώην 

Ταμεία, Τομείς, Κλάδους και Λογαριασμούς Πρόνοιας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε αυτόν, 

ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους, δικαιούνται να 

συνεχίσουν την ασφάλισή τους, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις αναλογούσες ασφαλιστικές 

εισφορές και υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και 

Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη 

διαπίστωση της μη υποχρέωσης υπαγωγής τους ή από τη διακοπή της ασφάλισής τους ή τη 

δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την συνέχιση της ασφάλισής 

τους, δικαιούνται να λάβουν αχρεώστητα τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, υπό την 

επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, όπως ισχύουν, εφόσον υποβάλλουν αίτημα 

διαγραφής και επιστροφής εισφορών στο Ταμείο.» 

 

Άρθρο 43 

Αντικατάσταση του άρθρου 80 του ν. 4387/2016 

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο. Το άρθρο 

80 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 80 

 Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 11 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίστανται 

ως εξής: 

«1. Το Ταμείο διοικείται από τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή 

ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή 

οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.  Είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται με τετραετή θητεία, με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία. 

Οι δύο (2) Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ιδίων προσόντων με τον Διοικητή, πλήρους 

απασχόλησης, επιλέγονται και διορίζονται με τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Με την απόφαση διορισμού ορίζονται και οι Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον 

Διοικητή, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα του Διοικητή και Προέδρου 

Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτήν. Ο Διοικητής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με 

απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις 

αρμοδιότητες των Υποδιοικητών. 

3. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και , αποτελείται από: 

α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, 

β. δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, οι οποίοι προτείνονται από τη Γενική 

Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων 

Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών 

Συλλόγων Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους, 

γ. δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από τον Σύνδεσμο 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τους 

αναπληρωτές τους, 

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική 

Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και 

Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων 

(Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του, 

ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση 

του Δ.Σ. του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, 

προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής 

Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), με τον αναπληρωτή του, 

στ. έναν (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης 

ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης που ορίζεται από 

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , με τον αναπληρωτή του, 

ζ. έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Γ.Γ.Κ.Α.), Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή 

υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του. 
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Αν λήξει η θητεία των μελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων 

μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της. 

Οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. 

4. Τα μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες 

οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της 

υπηρεσίας. 

11. α. Η θητεία του Διοικητή, του κυβερνητικού επιτρόπου και των μελών του Δ.Σ. είναι 

τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως 

περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της. 

β. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην 

περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες 

πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές 

ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.» 

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών κατ’ αντιστοιχία με τις 

αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Φ.Κ.Α.. 

3. α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνιστώνται στο 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, Διοικητικές Επιτροπές, 

με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών 

προσφυγών. Η σύνθεση και οι λοιπές αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών καθορίζονται με 

την ίδια απόφαση. Η αποζημίωση των συμμετεχόντων στις εν λόγω Επιτροπές καθορίζεται, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει. 

β. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών, παρέχεται στον αρμόδιο προϊστάμενο 

Διεύθυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου, για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των 

δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, 

έχουν όμως οικονομικές συνέπειες. 

4. α. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θέσεις 

ειδικών συμβούλων - συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

για κάθε γραφείο ως εξής: 

α. τρεις (3) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και 

β. δύο (2) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή. 

β. Για τα προσόντα, την πρόσληψη στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει 

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες 

διατάξεις περί των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης. 

γ. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλου του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με την παράγραφο 

6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή  των  άρθρων 46 και 

47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).» 
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Άρθρο 44 

Αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 

 

Το άρθρο 96 του ν. 4387/2016  αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

«Άρθρο 96 

Παροχές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη των 

ασφαλισμένων στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καθορίζεται ως εξής: 

1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά 

δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και β) το 

πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες 

εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων 

αποδοχών των ασφαλισμένων. 

2. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος 

αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 

παραγράφου 4. Κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 97, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν 

τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από 

το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης 

χρήσης. 

3. Μετά την προαναφερόμενη περίοδο οι συντάξεις δεν θα αναπροσαρμόζονται σε 

περίπτωση που, αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα προκύπτει 

αρνητικό. Στη συνέχεια της προαναφερόμενης διαδικασίας και μόνο στην περίπτωση 

δημιουργίας ελλειμμάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της 

Επικουρικής Ασφάλισης. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από σύμφωνη 

γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι, καθώς και 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή  του άρθρου αυτού. 

5. α. Για τους ασφαλισμένους από την 1η.1.2014 και εφεξής το ποσό της επικουρικής 

σύνταξης υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 

αυτού. 

β. Για τους ασφαλισμένους μέχρι την 31η.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση 

συνταξιοδότησης από την 1η.1.2015 και εφεξής και εφόσον συγχρόνως η καταβολή της 

σύνταξης αρχίζει από 1η.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται 

από το άθροισμα δύο τμημάτων: 

βα. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί 

έως και τις 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε έτος 

ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών κάθε 

ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης. 

Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται: 
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βαα. Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από το έτος 

2002 έως και το έτος 2014. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του 

συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου διά του χρόνου ασφάλισής του κατά το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος 

νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ επικουρικής 

ασφάλισης, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων 

αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, 

αναπροσαρμοζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. 

βαβ. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το εισόδημα, το 

οποίο υπόκειται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης του ασφαλισμένου από το έτος 

2002 έως και το έτος 2014. Ως εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο 

μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι 

καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Στο ποσό της 

ασφαλιστικής εισφοράς που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε ασφαλισμένο 

συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον 

εργοδότη. Για τους ασφαλισμένους με ποσό εισφοράς υπέρ επικουρικής ασφάλισης, που 

προκύπτει ανάλογα με την αξία ή την ποσότητα επί των αγοραζομένων ή πωλουμένων 

προϊόντων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων τεκμαρτών αποδοχών που 

προκύπτουν από την αναγωγή των πραγματικά καταβληθεισών μηνιαίων ασφαλιστικών 

εισφορών, των ετών 2002 έως και 2014, θεωρώντας ως ποσοστό εισφοράς το 6%. Για τον 

υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του ασφαλισμένου 

για κάθε ημερολογιακό έτος, αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 8 του ν. 4387/2016. 

βαγ. Αν για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών δεν προκύπτουν ασφαλιστικά 

στοιχεία από πραγματικό ή πλασματικό χρόνο ασφάλισης ή από προαιρετική ασφάλιση, για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από το έτος 2002 έως το έτος 2014, τότε για 

τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών του τμήματος της επικουρικής σύνταξης που 

αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης έως και το έτος 2014 αναζητούνται τα ασφαλιστικά 

στοιχεία και κατά το πριν το έτος 2002 χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά 

πέντε (5) ετών. 

βαδ. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, ύστερα από την καταβολή 

του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα 

αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό-εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία 

εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. Οι πλασματικοί 

χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του 

ποσού του ανωτέρω τμήματος της σύνταξης. 

ββ. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους από την 1η.1.2015 

και εφεξής υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 

αυτού.» 

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της περίπτωσης γ΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 34 για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, των άρθρων 

17 και 36 για την παράλληλη απασχόληση, των άρθρων 18 και 37 για την προαιρετική 

συνέχιση της ασφάλισης, της παραγράφου 1 του άρθρου 30 για την προσαύξηση της 

σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου 15 και της 

παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική ασφάλιση, καθώς και του άρθρου 19 για τη 
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διαδοχική ασφάλιση εφαρμόζονται αναλογικά και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, της  παραγράφου 5 του 

άρθρου 17 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36Α για την αξιοποίηση  

του χρόνου παράλληλης απασχόλησης έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων 

συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από την 1η.1.2015 έως και την 

12.5.2016. 

3. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, σύμφωνα με το νομικό 

πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής τους.  

4. Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν 

αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλονται από 1η 

Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις στις 31.12.2014. Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής 

περίθαλψης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 30 του άρθρου 1 του 

ν. 4334/2015 (Α΄ 80), όπως ισχύει. Το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσόν δεν μπορεί να 

υπολείπεται του προ φόρου καταβαλλόμενου ποσού στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Τα 

προηγούμενα εδάφια έχουν αναλογική εφαρμογή και στις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν 

υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014. 

5. Από 13.5.2016 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. χορηγεί αποκλειστικά την 

επικουρική σύνταξη, όπως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και καταργείται 

κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία οι διατάξεις που 

προβλέπουν κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων ή χορήγηση άλλων παροχών ή 

επιδομάτων καταργούνται και η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης γίνεται αποκλειστικά 

με τους όρους του παρόντος. 

6.  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται η εργάσιμη 

ημέρα κατά την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» 

 

Άρθρο 45 

Αντικατάσταση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 

 

Το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

«Άρθρο 97 

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης 

 

1. Από την 1η.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την 

επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 

1η.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον 

εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο 

άρθρο 38. Από 1η.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. 

όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1η.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 

3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων 

αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της 
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εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε στις 

31.12.2015. 

2. Η εισφορά της περίπτωσης β΄ του άρθρου 59 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178) και η πρόσθετη 

ειδική εισφορά του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4225/2014 

(Α΄2), εξακολουθούν να καταβάλονται. Άλλες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόμενες από 

τους ασφαλισμένους εντασσόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α. ταμείων, τομέων κλάδων και λογαριασμών, 

καθώς και άλλα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές εισφορές 

ασφαλισμένων και εργοδοτών παύουν να καταβάλλονται από την 1η.1.2018. 

3. Από την 1η.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς 

απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι του οικείου τομέα 

του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε τρεις (3) 

ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 

αντιστοιχεί σε: 

 

Ασφαλιστικές 

κατηγορίες 

Ποσά 

εισφορών 

επικουρικής 

σύνταξης σε 

ευρώ (από 

1/1/2020 έως 

31/5/2022) 

Ποσά εισφορών 

επικουρικής  σύνταξης 

σε ευρώ (από 

1/6/2022)  

1η κατηγορία  42 39 

2η κατηγορία 51 47 

3η κατηγορία  61 56 

 

4. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) 

ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο 

ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη. 

Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 

αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει 

κατώτερη. H αίτηση επιλογής  δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. 

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλεται οποτεδήποτε, σε 

κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά 

για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.  

Σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν  την ασφαλιστική κατηγορία 

στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν άλλως κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική 

κατηγορία και καταβάλλουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020 για την επιλεγείσα κατηγορία 

μέχρι τις 12 Μαρτίου 2020. 

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους τα ανωτέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο. 

5. Aπό την 1η.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 

προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 
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καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού 

το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Από 1η.1.2025 και 

εφεξής  τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον 

δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. 

6. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 76, που ασφαλίζονται από την 1η.1.2021 

προαιρετικά, καταβάλλουν τις εισφορές της παραγράφου 1 σε περίπτωση μισθωτής 

απασχόλησης ή της παραγράφου 3 εφόσον είναι υγειονομικοί αυτοαπασχολούμενοι ή 

ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.  

7.  Εισφορές που καταβλήθηκαν νόμιμα δεν επιστρέφονται.»  

 

Άρθρο 46 

Συμψηφισμός οφειλών προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

 

Οφειλές προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης ή εφάπαξ παροχής από 

το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αποσβένονται με συμψηφισμό με τις συντάξεις και την εφάπαξ παροχή που 

δικαιούνται από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Εάν ο οφειλέτης αποβιώσει, οι οφειλές του προς το 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συμψηφίζονται με τυχόν οφειλόμενες σε αυτόν και στους νόμιμους κληρονόμους 

του αναδρομικές παροχές, προς απομείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναζητείται 

από αυτούς κατά την κληρονομική τους μερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε 

περίπτωση που μεταξύ των κληρονόμων υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία έλκουν δικαίωμα σε 

σύνταξη ή εφάπαξ παροχή από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής  

παρακρατείται από το σύνολο των συντάξεων και της εφάπαξ παροχής που τους 

μεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται, κατά το ποσοστό της σύνταξης ή του εφάπαξ που 

δικαιούνται από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

 

Άρθρο 47 

Συμπληρωματική χρηματοδότηση κοινωνικού προϋπολογισμού 

 

Το άρθρο 120 του ν. 4611/2019, αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 

«Άρθρο 120 

 

1. Από την 1η.1.2020 στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% 

του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε 

εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας  και κατά δεύτερον καλύπτεται η δαπάνη πολιτικών πρόνοιας 

και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Η δαπάνη των πολιτικών αυτών χρηματοδοτείται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για το έτος 2020 η 

δαπάνη της παραγράφου 1 καλύπτεται από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του κοινωνικού 

προϋπολογισμού. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας  και 

Οικονομικών, η οποία εκδίδεται πριν από την κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του 

287



ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη  τις αναλογιστικές προβολές,  τα 

στοιχεία εκτέλεσης του κοινωνικού προϋπολογισμού και τους ετήσιους δημοσιονομικούς 

στόχους, καθορίζεται ετησίως το ποσόν που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 

πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας της παραγράφου 1.»  

 

Άρθρο 48 

Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζομένου 

Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους  απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές 

των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως: 

1. Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση 

επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο 

του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 % και 

κατανέμεται 2,69 % στον εργοδότη και 1,56 % στον εργαζόμενο.  

2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για 

την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 παρ. 4 περίπτωση β΄ του ν. 

4144/2013 (Α΄ 88), η οποία μειώνεται από την εισφορά  που προβλέπεται στο άρθρο 7 

παράγραφος 1, περίπτωση β΄, εδάφιο α΄ του ν.δ. 2963/1954 (Α΄ 195), και αφορά 

αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου 

υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 1,20 % και κατανέμεται 0,85 % υπέρ πρώην ΟΕΚ (ν.δ. 

2963/1954) και 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α΄ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, 

Α΄ 111). 

 

 

Άρθρο 49 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται εντός δύο (2) ετών από τη έναρξη ισχύος του 

παρόντος, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν 

γνώμης του Δ.Σ. του e- Ε.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Ενιαίος Κανονισμός ανά κλάδο για την Κύρια 

ασφάλιση, για την Επικουρική Ασφάλιση και για την Εφάπαξ Παροχή του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους 

οποίους καθορίζονται θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση, υπολογισμού και  διαδικασίας 

χορήγησης των παροχών, προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας 

σε είδος και σε χρήμα, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των 

παροχών σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.  

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Άρθρο 50 

Τροποποίηση του τίτλου του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8) 

Ο τίτλος του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.». 

 

Άρθρο 51 

Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

 

Το άρθρο 2 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 2 

Διάρθρωση Υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α. διαρθρώνεται ως εξής: 

α) Οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος που υπάγονται κατευθείαν στον 

Διοικητή ως εξής: 

αα) Διεύθυνση Διοίκησης.  

αβ) Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων. 

αγ) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων. 

αδ) Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών. 

αε) Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών. 

β) Οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης που υπάγονται στον Διοικητή ως εξής: 

βα) Γενική Διεύθυνση Εισφορών. 

ββ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων. 

βγ) Γενική Διεύθυνση Συντάξεων.  

βδ) Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας. 

βε) Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας. 

βστ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

βζ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης. 

βη) Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

βθ) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης. 

βι) Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).  

βια) Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα. 

βιβ) Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών.  

γ) Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, η οποία υπάγεται 

απευθείας στον Υποδιοικητή, ως επικεφαλής των κλάδων Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ 

Παροχών, στον οποίο εκχωρείται η σχετική αρμοδιότητα. 

δ) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). 

ε) Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

στ) Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.» 

Άρθρο 52 

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοίκησης 

Το άρθρο 3 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Άρθρο 3 

Διεύθυνση Διοίκησης 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοίκησης είναι οι εξής: 

α) Η λειτουργική υποστήριξη της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

β) Η προβολή της σημασίας της Κοινωνικής Ασφάλισης και η ανάδειξη του ρόλου του e-

Ε.Φ.Κ.Α.. 

γ) Ο εμπλουτισμός της γνώσης για την Κοινωνική Ασφάλιση μέσω, ιδίως, διεθνών 

συνεργασιών. 

δ) Η πληροφόρηση για τη διεξαγωγή αναπτυξιακών προγραμμάτων και η συμμετοχή σε αυτά. 

2. Η Διεύθυνση Διοίκησης διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:  

α) Τμήμα Γραμματείας Διοικητή. 

β) Τμήμα Γραμματείας A΄ Υποδιοικητή. 

γ) Τμήμα Γραμματείας Β΄ Υποδιοικητή. 

δ) Τμήμα Γραμματείας Γ΄ Υποδιοικητή. 

ε) Τμήμα Γραμματείας Δ΄ Υποδιοικητή. 

στ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. 

ζ) Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας. 

η) Τμήμα Διεθνών Προγραμμάτων. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήμα Γραμματείας Διοικητή με αρμοδιότητες ως εξής: 

αα) Επιμέλεια της αλληλογραφίας και τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου του Διοικητή. 

αβ) Οργάνωση της επικοινωνίας του Διοικητή με τις οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και 

τους πολίτες. 

αγ) Γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του e-

Ε.Φ.Κ.Α. και τήρηση πρακτικών. 

β) Τμήματα Γραμματείας Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Υποδιοικητή με αρμοδιότητες ως εξής:  

βα) Επιμέλεια της αλληλογραφίας και τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου των Υποδιοικητών. 

ββ) Οργάνωση της επικοινωνίας των Υποδιοικητών με τις οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

και τους πολίτες. 

βγ) Γραμματειακή υποστήριξη των Υποδιοικητών. 

γ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με αρμοδιότητες ως εξής: 

γα) Συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για διαχείριση του 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. 

γβ) Τήρηση αρχείου.  

δ) Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας με αρμοδιότητες ως εξής: 

δα) Διαχείριση πληροφοριών από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και ενημέρωση της 

Διοίκησης για ζητήματα που αφορούν στην Κοινωνική Ασφάλιση και ειδικότερα τον e-

Ε.Φ.Κ.Α..  

δβ) Σύνταξη και προώθηση στα ΜΜΕ δελτίων τύπου και ανακοινώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

δγ) Σύνταξη απαντήσεων σε δημοσιεύματα που αφορούν στον e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

δδ) Επιμέλεια άρθρων και παρουσιάσεων της Διοίκησης και των στελεχών της.  

δε) Ενημέρωση δημοσιογράφων και διαχείριση αιτημάτων για τη συλλογή και παρουσίαση 

ειδήσεων στα ΜΜΕ. 
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δστ) Συγκέντρωση, επεξεργασία, ταξινόμηση και αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούν τον 

e-Ε.Φ.Κ.Α. από τα ΜΜΕ. 

δζ) Επικοινωνιακό σχεδιασμό και προβολή του έργου του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

δη) Επιμέλεια διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

δθ) Συνεργασία με τις οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για θέματα που αφορούν στη 

δημόσια εικόνα του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

δι) Συγκέντρωση, επεξεργασία και ταξινόμηση υλικού που αφορά στην επικοινωνία και 

προβολή των οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α.,  

δια) Διατύπωση απόψεων για τη διαμόρφωση του προς ανάρτηση πληροφοριακού υλικού 

στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. και στο εσωτερικό δίκτυο (Intranet). 

διβ) Διαχείριση της παρουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

διγ) Ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση των δημοσίων σχέσεων.  

διδ) Διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου, εκδηλώσεων και ημερίδων και επιμέλεια 

ενημερωτικού υλικού για την προβολή του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

διε) Δημοσιεύσεις, ιδίως, διαγωνισμών, πλειστηριασμών, δικογράφων στον τύπο. 

ε) Τμήμα Διεθνών Προγραμμάτων με αρμοδιότητες ως εξής:  

εα) Άντληση πληροφόρησης από τις αρμόδιες αρχές για χρηματοδοτούμενα ή 

συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά, μορφωτικά, οικονομικά, οργανωτικά, τεχνικά και 

άλλα αναπτυξιακά προγράμματα. 

εβ) Παρακολούθηση έκδοσης προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων έργων και 

ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων της διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

εγ) Προτάσεις αξιοποίησης των προγραμμάτων της προηγούμενης υποπερίπτωσης εβ΄, σε 

συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα. 

εδ) Υποβολή των προγραμμάτων της υποπερίπτωσης εβ΄ στα αρμόδια όργανα των διεθνών 

οργανισμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

εε) Υποβολή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων στο Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., 

προετοιμασία φακέλων για την ένταξη των έργων και αποστολή των φακέλων στα αρμόδια 

όργανα. 

εστ) Αποστολή της απόφασης ένταξης των προγραμμάτων στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις 

του e-Ε.Φ.Κ.Α. και παρακολούθηση της εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

αυτές. 

εζ) Παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων σε όλα τα στάδια έως την 

ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και συγκέντρωση των 

στοιχείων και υποβολή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή στον αρμόδιο Ενδιάμεσο 

Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.). 

εη) Παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. που απορρέουν από 

την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ενημέρωση της Διοίκησης σε 

περιπτώσεις παρεκκλίσεων.  

εθ) Αποστολή της Έκθεσης Ελέγχου στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, για να προβούν σε 

αναφερόμενες διορθωτικές ενέργειες ή σε διατύπωση αντιρρήσεων και παρακολούθηση της 

διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της.  

ει) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων του 

Τμήματος.» 
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Άρθρο 53 

Τροποποίηση στον επιχειρησιακό στόχο, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης  

 

1. Το άρθρο 33 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Άρθρο 33  

Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 

 

1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης λειτουργούν σε επίπεδο 

Γενικής Διεύθυνσης και είναι οι ακόλουθες:  

α) ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.  

β) ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη.  

γ) ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.  

δ) ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα.  

ε) ΠΥΣΥ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.  

στ) ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.  

ζ) ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα.  

η) ΠΥΣΥ Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.  

θ) ΠΥΣΥ Αττικής με έδρα την Αθήνα.  

ι) ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.  

ια) ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ρόδο. 

ιβ) ΠΥΣΥ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.  

2. Η χωρική αρμοδιότητα των ΠΥΣΥ διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

α) ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εντός των ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας- Θράκης.  

β) ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

γ) ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

δ) ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και των ορίων της 

Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

ε) ΠΥΣΥ Θεσσαλίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

στ) ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

ζ) ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας εντός των ορίων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, 

Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

η) ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

θ) ΠΥΣΥ Αττικής, εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.  

ι) ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

ια) ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

ιβ) ΠΥΣΥ Κρήτης, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κρήτης.  
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3. Ο επιχειρησιακός στόχος των ΠΥΣΥ είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός και η υποστήριξη 

της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α..  

4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) συγκροτούνται από τις 

υπαγόμενες σε αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 34 του π.δ. 8/2019, Τοπικές Διευθύνσεις και 

από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α) Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης.  

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.  

Ειδικά η ΠΥΣΥ Αττικής συγκροτείται από τις υπαγόμενες σε αυτή Τοπικές Διευθύνσεις και από 

τα ακόλουθα Τμήματα:   

α) Τμήμα Συντονισμού: 

β) Τμήμα Υποστήριξης.  

γ) Τμήμα Α΄ Οικονομικής Διαχείρισης.  

δ) Τμήμα Β΄ Οικονομικής Διαχείρισης. 

 5. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 

κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήμα Συντονισμού 

αα) Ο συντονισμός των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται στην ΠΥΣΥ για την υλοποίηση του 

επιχειρησιακού προγραμματισμού.  

αβ) η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγραμματισμού και η λήψη 

μέτρων για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων.  

αγ) Η συλλογή από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν 

στην αυτεπάγγελτη υπαγωγή στην ασφάλιση.  

αδ) Η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης των Τοπικών Υπηρεσιών, 

καθώς και η σύνταξη μηνιαίων και εκτάκτων αναφορών προς τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών 

και Διαχείρισης Λειτουργίας με τα αποτελέσματα και σχετικές προτάσεις.  

αε) Η μέριμνα για την καταγραφή και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην 

εξυπηρέτηση των πολιτών. 

αστ) Η μέριμνα για την καταγραφή, ταξινόμηση και αποστολή στα Περιφερειακά Ελεγκτικά 

Κέντρα Ασφάλισης ή στις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες των εκκρεμών υποθέσεων.  

αζ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος Κατ’ Οίκον 

Φροντίδας Συνταξιούχων.  

β) Τμήμα Υποστήριξης: 

βα) Η μέριμνα για την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

ββ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση του πάσης φύσεως 

προσωπικού της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, κατά το 

υποχρεωτικό ωράριο και πέραν αυτού, καθώς και η αποστολή στοιχείων στην αρμόδια 

Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας σχετικά με τις αποδοχές, τις αποζημιώσεις  υπερωριακής 

και πρόσθετης απασχόλησης, τις διαδικασίες έγκρισης και τα έξοδα κίνησης για τις 

μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας του ανωτέρω προσωπικού.  

βγ) Η γραμματειακή υποστήριξη της ΠΥΣΥ.  

βδ) Η διενέργεια διαγωνισμών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. που  

βρίσκονται στη χωρική της αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 

περί προμηθειών.  
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βε) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε 

αυτή με αναλώσιμα υλικά και η διαχείριση αυτών.  

βστ) Η μέριμνα για την καταγραφή των αναγκών και προβλημάτων των κτιριακών, των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, του μηχανογραφικού και του πάγιου εξοπλισμού 

του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.  

βζ) Η σύνταξη τριμηνιαίων και έκτακτων αναφορών προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

σχετικά με την κατάσταση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.  

βη) Η μέριμνα για την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων σε εφαρμογές, 

εξοπλισμό και υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και 

των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, καθώς και η σύνταξη περιοδικών και 

έκτακτων αναφορών προς τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών σχετικά με 

την κατάσταση του ανωτέρω εξοπλισμού.  

βθ) Η σύνταξη περιοδικών και έκτακτων αναφορών προς τη Διεύθυνση Προμηθειών σχετικά 

με την κατάσταση του πάγιου εξοπλισμού.  

βι) Η τήρηση βιβλίου συντηρήσεως για κτιριακές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  και 

εξοπλισμό (ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό, μηχανογραφικό, μηχανήματα, αυτοκίνητα και 

μοτοσικλέτες) του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε 

αυτή, και η διαβίβαση αντιγράφων του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Γενική 

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..  

βια) Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, η τήρηση του 

πρωτοκόλλου και του αρχείου της Διεύθυνσης.  

βιβ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων, όπου αυτό 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

βιγ) Η παρακολούθηση της τήρησης του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης του 

προσωπικού της Διεύθυνσης.  

βιδ) Η μέριμνα για την έγκριση των πάσης φύσεως αδειών των Προϊσταμένων των Τοπικών 

Υπηρεσιών.  

γ) Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης.  

Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντονισμού 

και του Τμήματος Υποστήριξης των παραγράφων 5α και 5β.  

δ) Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης:  

δα) Ο έλεγχος η εκκαθάριση και πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, 

της ΠΥΣΥ, και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται  σε  αυτή. Στις  δαπάνες  αυτές 

συμπεριλαμβάνονται και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των φορέων 

κοινωνικών ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α..  

δβ) Ο έλεγχος, η πληρωμή και εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών ιδιόκτητων μη 

ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσιακές μονάδες που 

ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ.  

δγ) Ο έλεγχος, η πληρωμή και εκκαθάριση των έκτακτων αμοιβών του προσωπικού του ΠΕΚΑ, 

του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, καθώς και των 

αμοιβών των μελών επιτροπών κ.λπ..  

δδ) Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και πληρωμή των έκτακτων αμοιβών (αποζημίωση 

υπερωριακής απασχόλησης), των εξόδων των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού 

του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.  
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δε) Η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών των ακινήτων του τέως NAT, καθώς και η 

πρόσληψη και ασφάλιση του προσωπικού των.  

δστ) Η βεβαίωση και εκκαθάριση πληρωμής δαπανών ή αμοιβών που αφορούν γενικά 

τεχνικής φύσεως εργασίες των ακινήτων του τέως NAT.  

δζ) Η ταμειακή είσπραξη των εσόδων και οι πληρωμές των δαπανών, σε όλες τις περιπτώσεις 

που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος και αφορούν σε 

όλες τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ.  

δη) Η σύνταξη και αποστολή μηνιαίων αναφορών προς τη Διεύθυνση Αξιοποίησης  Ακίνητης 

Περιουσίας με οικονομικά στοιχεία που αφορούν σε μισθώματα και δαπάνες σχετικές με 

κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (λειτουργικές, συντήρησης και λοιπές 

δαπάνες), των κτιρίων χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ, συμπεριλαμβανομένων  και  των  

κτιρίων  όπου στεγάζονται τα ΠΕΚΑ και το ΚΕΑΟ.  

δθ) Τα τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης, ως προς τις οικονομικές αρμοδιότητες, ελέγχονται 

και εποπτεύονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.  

ε) Χωρική αρμοδιότητα των Αυτοτελών Τμημάτων Α΄ και Β΄ Οικονομικής Διαχείρισης της 

ΠΥΣΥ Αττικής:  

εα) Η χωρική αρμοδιότητα του Α΄ Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης αφορά στις 

Περιφερειακές και Τοπικές Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού και 

Βόρειου Τομέα Αθηνών. 

εβ) Η χωρική αρμοδιότητα του Β΄ Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης αφορά  στις 

Τοπικές Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων του Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών 

και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και 

Νήσων.» 

Άρθρο 54 

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών 

Το άρθρο 7 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 7 

Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών  

1. Ο επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού Διαδικασιών είναι οι εξής: 

α) Η ορθολογική διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

β) Η απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και η κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε 

συνεργασία με τις κατ' αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες. 

γ) Η εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 

επιχειρησιακών διαδικασιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..   

δ) Η συγκρότηση και η υποστήριξη της λειτουργίας των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων 

και επιτροπών. 

2. Η Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών 

διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης. 
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β) Τμήμα Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών. 

γ) Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίων και Συλλογικών Οργάνων. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού Διαδικασιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης: 

αα) Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η 

εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας. 

αβ) Η εισήγηση για την έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση και 

αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τη μεταφορά 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

αγ) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α.. 

αδ) Η μέριμνα για την υλοποίηση του οργανογράμματος και την υποβολή προτάσεων για την 

τροποποίησή του. 

αε) Η επιμέλεια και ο συντονισμός της κωδικοποίησης της νομοθεσίας και των διοικητικών 

οδηγιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

αστ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης 

υπογραφής.  

αζ) Η μέριμνα για την πιστοποίηση των προϊστάμενων και των νόμιμων αναπληρωτών τους, 

που υπογράφουν σε έγγραφα, τα οποία προσκομίζονται στις αρμόδιες αρχές για προξενική 

θεώρηση ή για την επίθεση σφραγίδας apostille. 

αη) Η μέριμνα για τη χορήγηση και χρήση ψηφιακών υπογραφών στο προσωπικό του e-

Ε.Φ.Κ.Α.. 

αθ) Ο συντονισμός των αρμόδιων διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την ανάρτηση και 

επικαιροποίηση των αναγκαίων πληροφοριών στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

αι) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος 

Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 

αια) Η μέριμνα και επιμέλεια για τη δημιουργία και λειτουργία εκθεσιακού χώρου με τον 

εξοπλισμό των ενταχθέντων φορέων κοινωνικής ασφάλισης  που παρουσιάζει ιστορική αξία. 

β) Τμήμα Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών:  

βα) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό διαδικασιών. 

ββ) Ο καθορισμός των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτείται να υποβάλλουν οι 

συναλλασσόμενοι με τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο εντοπισμός των δικαιολογητικών που μπορούν να 

λαμβάνονται αυτεπάγγελτα από πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων σε συνεργασία 

με τις κατ' αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες.  

βγ) Η επισκόπηση των χρησιμοποιούμενων εντύπων και η μέριμνα για τη βελτίωση και 

τυποποίησή τους, τη σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων και τη μετατροπή τους σε 

ηλεκτρονικές φόρμες. 

βδ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας 

και την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. 

βε) Ο χειρισμός των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας, καθώς και αυτών που αφορούν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών. 
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βστ) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του e-

Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή των απαιτήσεων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

βζ) Ο χειρισμός των θεμάτων του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) και 

ο χειρισμός των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ). 

βθ) Η μέριμνα για την εκκαθάριση και ηλεκτρονική σάρωση των αρχείων των Υπηρεσιών του 

e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γ) Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίων και Συλλογικών Οργάνων:  

γα) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων 

και επιτροπών. 

γβ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων 

του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο χειρισμός των θεμάτων, σχετικά με την αμοιβή των μελών και των 

γραμματέων τους. 

γγ) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και ο ορισμός εκπροσώπων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε συλλογικά 

όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας άλλων φορέων. 

γδ) Η γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α..» 

  

Άρθρο 55 

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Διευθέτησης Αναφορών 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής: 

«Άρθρο 7Α 

Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών είναι οι εξής: 

α) Η συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των εργοδοτών, ασφαλισμένων και 

συνταξιούχων που υποβάλλονται στην κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

β) Η παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη. 

γ) Η μεσολάβηση στις αρμόδιες διοικητικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή 

πληροφοριών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν. 

δ) Η επικοινωνία με εργοδότες, ασφαλισμένους, συνταξιούχους για την ενημέρωσή τους σε 

σχέση με τις υποβληθείσες αναφορές. 

ε) Η ενημέρωση της Διοίκησης και η σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση. 

στ) Η υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης. 

2. Η Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου 

Τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα Ασφάλισης, Εισφορών και Ελέγχων. 

β) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα Συντάξεων. 

γ) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα Παροχών σε Χρήμα και ΚΕΠΑ. 

δ) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα Α.Μ.Ε.Α. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών κατανέμονται μεταξύ των 

Τμημάτων ως εξής: 

297



α) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών με Θέματα Ασφάλισης, Εισφορών και Ελέγχων με 

αρμοδιότητες ως εξής: 

αα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των εργοδοτών και ασφαλισμένων που 

υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν στα αντικείμενα 

μητρώου, υπαγωγής στην ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών από το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ.  

αβ) Παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέματα μητρώου, 

υπαγωγής στην ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ.  

αγ) Μεσολάβηση στις αρμόδιες Διοικητικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή 

πληροφοριών και αντιμετώπιση των αναφορών με θέματα μητρώου, υπαγωγής στην 

ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ΚΕΑΟ και 

διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ.  

αδ) Επικοινωνία με εργοδότες και ασφαλισμένους για την ενημέρωσή τους σε σχέση τις 

υποβληθείσες αναφορές.  

αε) Ενημέρωση της Διοίκησης και σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση.  

αστ) Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης εργοδοτών και 

ασφαλισμένων. 

β) Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Αναφορών με Θέματα Συντάξεων και Τμήμα Γ΄ Διαχείρισης 

Αναφορών με Θέματα Παροχών σε Χρήμα και ΚΕΠΑ με αρμοδιότητες ως εξής:  

βα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των ασφαλισμένων που υποβάλλονται στην 

Κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν στα αντικείμενα κάθε Τμήματος.  

ββ) Παραλαβή και διαχείριση των σχετικών εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη.  

βγ) Μεσολάβηση στις αρμόδιες Διοικητικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή 

πληροφοριών και αντιμετώπιση των αναφορών σε θέματα συντάξεων και παροχών.  

βδ) Επικοινωνία με ασφαλισμένους και συνταξιούχους για την ενημέρωσή τους σε σχέση τις 

υποβληθείσες αναφορές.  

βε) Ενημέρωση της Διοίκησης και σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση.  

βστ) Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και 

συνταξιούχων. 

γ) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών με θέματα ΑμΕΑ με αρμοδιότητες ως εξής:  

γα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των ασφαλισμένων που υποβάλλονται στην 

κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν σε θέματα προσβασιμότητας των φυσικών 

υποκαταστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

γβ) Παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, σε θέματα 

προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των Α.Μ.Ε.Α..  

γγ) Μεσολάβηση στις αρμόδιες διοικητικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή 

πληροφοριών και την αντιμετώπιση των αναφορών ως προς θέματα προσβασιμότητας και 

εξυπηρέτησης των ΑμΕΑ. 

 γδ) Επικοινωνία με ασφαλισμένους και συνταξιούχους για την ενημέρωσή τους σε σχέση με 

τις υποβληθείσες αναφορές.  

γε) Ενημέρωση της Διοίκησης και σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση.  
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γστ) Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης ΑμΕΑ.» 

 

Άρθρο 56 

Σύσταση και αρμοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου Υπευθύνου Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής: 

«Άρθρο 7Β 

1. Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (ΥΠΔ) περιλαμβάνουν όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, που απονέμονται 

στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων, ιδίως, εκείνες του άρθρου 39, καθώς και από άλλες ειδικές 

διατάξεις. 

Ο ΥΠΔ έχει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, διατυπώνει γνώμη για κάθε 

νομοθετικό μέτρο, το οποίο εισάγει περιορισμούς στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων 

και των δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 23 και 9 παράγραφος 4 του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 

β) Ενημερώνει τον Διοικητή, τους Υποδιοικητές, τους Γενικούς Διευθυντές, τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

και τους υπαλλήλους που διενεργούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και από 

άλλες διατάξεις είτε πρόκειται για ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για εθνικές 

ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων. 

γ) Παρακολουθεί και εποπτεύει:  

γα) τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων με άλλες διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με εθνικές ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις 

πολιτικές του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τη συμμόρφωση των εκτελούντων την επεξεργασία για 

λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γβ) Μεριμνά για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την 

κατάρτιση των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας.  

γγ) Διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους είτε στο εσωτερικό του e-Ε.Φ.Κ.Α. είτε σε εκτελούντες 

την επεξεργασία για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

 

 δ) Παρέχει συμβουλές, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των 

δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 

ε) Συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

στ) Ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και κάθε άλλη εποπτική Αρχή για θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, 

περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του 
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Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις για 

οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα. 

ζ) Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των εκτελούντων την 

επεξεργασία για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

2. Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή, ο οποίος διασφαλίζει ότι, ο ΥΠΔ δεν λαμβάνει 

εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ΥΠΔ δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις 

οποιαδήποτε μορφής, επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του. 

3. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον ΥΠΔ για κάθε θέμα 

σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση 

των δικαιωμάτων τους, δυνάμει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 

4. Ο ΥΠΔ δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή τις οικείες εθνικές 

ρυθμίσεις. 

5. Ο ΥΠΔ και ο αναπληρωτής του, μπορούν να επιτελούν και άλλα καθήκοντα και 

υποχρεώσεις. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διασφαλίζει ότι, τα εν λόγω καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν 

συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.» 

Άρθρο 57 

Τροποποίηση στον σκοπό και στη διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών 

Το άρθρο 8 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 8 

Γενική Διεύθυνση Εισφορών 

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση, 

η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών στους τομείς της ορθής εφαρμογής της 

νομοθεσίας, ως προς την ασφάλιση και την είσπραξη των εισφορών ασφάλισης. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών διαρθώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης 

ως εξής: 

α) Διεύθυνση Ασφάλισης.  

β) Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών. 

γ) Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών.  

δ) Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα.  

ε) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.» 

 

Άρθρο 58 

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής: 
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«Άρθρο 11Α 

Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημόσιου Τομέα 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών του Δημοσίου 

Τομέα είναι ο σχεδιασμός δράσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με ζητήματα 

που άπτονται της ασφάλισης, καθώς και του καθορισμού και της είσπραξης των 

ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών 

του Δημοσίου, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 4 του ν. 4387/2016. 

2. Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα διαρθρώνεται σε 

οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης και Καθορισμού Εισφορών Δημοσίου Τομέα.  

β) Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών Δημοσίου Τομέα. 

γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημόσιου Τομέα 

κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:  

α) Τμήμα Ασφάλισης και Καθορισμού Εισφορών Δημοσίου Τομέα με αρμοδιότητες ως εξής:  

αα) Διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση, καθώς και 

ζητημάτων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων. 

αβ) Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στον υπολογισμό των εισφορών των υπαλλήλων του 

δημοσίου τομέα.  

αγ) Μέριμνα για την αντιμετώπιση αιτημάτων για τον επαναπροσδιορισμό και τη διόρθωση 

των ασφαλιστικών εισφορών.  

αδ) Υποβολή νομοθετικών προτάσεων για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών 

των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.  

αε) Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών για τον προσδιορισμό των εισφορών των 

μισθωτών του Δημοσίου Τομέα και επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν. 

β) Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών του Δημοσίου Τομέα με 

αρμοδιότητες ως εξής:  

βα) Επιμέλεια διαχείρισης υποβολής και παραλαβής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).  

ββ) Παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών των μισθωτών του δημόσιου 

τομέα και πραγματοποίηση ελέγχων για τον εντοπισμό σφαλμάτων.  

βγ) Χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στη μη καταβολή ή στη μη εμπρόθεσμη καταβολή 

των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.  

βδ) Μέριμνα για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και την επιστροφή 

αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.  

βε) Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο δηλωθεισών και 

καταβληθεισών εισφορών.   

βστ) Υποβολή προτάσεων στη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. για θέσπιση νομοθετικών διατάξεων,  

καθώς και συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς για την αύξηση των εσόδων και τη 

βελτίωση της εισπραξιμότητας.  

βζ) Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών σχετικών με θέματα που αφορούν στην είσπραξη 

των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ο τρόπος είσπραξης, η επιβολή πρόσθετων τελών, καθώς 

και η παραγραφή και η επιστροφή εισφορών. 

βη) Διεκπεραίωση αιτημάτων επιστροφής εισφορών και διαχείριση θεμάτων καταβολής 

εισφορών μέχρι τις 31.12.2016. 

γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών με αρμοδιότητες ως εξής:  
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γα) Υποστήριξη των χρηστών της ΑΠΔ για τους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα.   

γβ) Έλεγχος της ορθής ροής των εν γένει μηχανογραφικών εφαρμογών και λήψη μέτρων για 

την πρόληψη ανακριβών δηλώσεων και εσφαλμένων καταχωρίσεων εν γένει.   

γγ) Ένταξη στο λογισμικό νέων κωδικοποιημένων στοιχείων και τροποποιήσεών τους για τον 

καθορισμό του Κωδικού Πακέτου Κάλυψης στην ΑΠΔ και έλεγχος της ορθής ροής τους.  

γδ) Ένταξη στο λογισμικό κανόνων ελέγχου ασφαλιστικών στοιχείων και υπολογισμού, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

γε) Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών 

πληροφορικής που αφορούν στις εισφορές των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.» 

 

Άρθρο 59 

Σύσταση, στρατηγικός σκοπός και διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων 

Δημοσίου Τομέα 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής: 

«Άρθρο 14Α 

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα 

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα αναλύεται ως 

εξής: 

α) Ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας στην απονομή κύριων και επικουρικών 

συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου, καθώς και εφάπαξ παροχών 

στους δημοσίους υπαλλήλους. 

β) Συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των κύριων και επικουρικών 

συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και των συντάξεων λόγω θανάτου, καθώς και των εφάπαξ 

παροχών στους δημόσιους υπαλλήλους, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 

ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες 

επιπέδου Διεύθυνσης ως εξής: 

α) Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου.  

β) Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα. 

γ) Διεύθυνση Β΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα. 

δ) Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα. 

ε) Διεύθυνση Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.   

στ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.»  

 

Άρθρο 60 

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Β ως εξής: 
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«Άρθρο 14Β 

Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και 

Εφάπαξ Δημοσίου είναι οι εξής: 

α) Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και 

αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και των εφάπαξ παροχών των 

υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα. 

β) Η ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην απονομή των συντάξεων 

γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και των εφάπαξ παροχών των 

υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα. 

2. Η Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου διαρθρώνεται 

σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων.  

β) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας.  

γ) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης.  

δ) Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ 

Δημοσίου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων με αρμοδιότητες ως εξής:  

αα) Χειρισμό θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις 

κύριες και επικουρικές συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις συντάξεις λόγω θανάτου των 

πολιτικών υπαλλήλων και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που 

αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων. 

αβ) Χειρισμό θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις 

εφάπαξ παροχές των πολιτικών υπαλλήλων.  

αγ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της 

νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω 

θανάτου των πολιτικών υπαλλήλων και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και 

εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.  

αδ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της 

νομοθεσίας απονομής εφάπαξ παροχών των πολιτικών υπαλλήλων. 

αε) Τυποποίηση των Δελτίων Απογραφής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και παροχή 

οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους.    

αστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 

β) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας με αρμοδιότητες ως 

εξής: 

βα) Χειρισμό θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις 

κύριες και επικουρικές συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και τις συντάξεις λόγω 

θανάτου των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και των 

επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω 

κατηγορίες συνταξιούχων. 

ββ) Χειρισμό θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις 

εφάπαξ παροχές των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και των 
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επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω 

κατηγορίες συνταξιούχων. 

βγ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της 

νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω 

θανάτου των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και των 

επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω 

κατηγορίες συνταξιούχων. 

βδ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της 

νομοθεσίας απονομής εφάπαξ παροχών των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα 

Σώματα Ασφαλείας. 

βε) Τυποποίηση των Δελτίων Απογραφής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και παροχή 

οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους. 

βστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 

γ) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης με αρμοδιότητες ως εξής:  

γα) Εντοπισμό, μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

διατάξεων της νομοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και έκδοση σχετικών οδηγιών.  

γβ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της 

νομοθεσίας συντάξεων, διαδοχικής ασφάλισης, απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας 

και συντάξεων λόγω θανάτου. 

γγ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 

δ) Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων με αρμοδιότητες ως εξής:  

δα) Σχεδιασμό και εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας για την επιλογή των πράξεων 

συνταξιοδότησης και εφάπαξ που αποτελούν το δείγμα προς έλεγχο.  

δβ) Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την 

έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων και εφάπαξ και των πάσης φύσεως μεταβολών στις 

συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου.  

δγ) Διενέργεια διασταυρώσεων με άλλα ηλεκτρονικά αρχεία με στόχο τον έλεγχο των 

καταβαλλόμενων συντάξεων.  

δδ) Διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για 

την προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων και των εφάπαξ 

παροχών.  

δε) Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, 

καθώς και σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που 

πραγματοποιήθηκαν.  

δστ) Παρακολούθηση της μηνιαίας ροής των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και των 

συντάξεων λόγω θανάτου και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, 

του Δημόσιου Τομέα, καθώς και του ρυθμού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση 

προτάσεων καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης. 

δζ) Προσδιορισμό των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών 

πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω 

θανάτου, καθώς και στις εφάπαξ παροχές του Δημοσίου Τομέα. 

δη) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των 

εφαρμογών λογισμικού, καθώς και μέριμνα για την αντιμετώπισή τους, σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  
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δθ) Παροχή πληροφοριών σε άλλους δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές 

και τις αποδοχές των συνταξιούχων. 

δι) Σχεδιασμό και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων για 

τον εντοπισμό σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.  

δια) Παρακολούθηση των οικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επικουρικής 

ασφάλισης του Δημοσίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.» 

Άρθρο 61 

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων των 

Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Γ ως εξής: 

«Άρθρο 14Γ 

Διευθύνσεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ 

Δημόσιου Τομέα είναι οι εξής: 

α) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των κύριων και επικουρικών 

συντάξεων, καθώς και παροχών εφάπαξ.  

β) Η απονομή των συντάξεων και παροχών εφάπαξ.  

γ) Η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. 

2. Το αντικείμενο κάθε Διεύθυνσης προσδιορίζεται ως εξής: 

α) Α΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα με αρμοδιότητες ως εξής: 

Απονομές κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παροχών για δικαστικούς και 

πολιτικούς υπαλλήλους.  

β) Β΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα: Απονομές κύριας και 

επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παροχών για υπαλλήλους νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), λοιπών λειτουργών και ειδικών μισθολογίων. 

γ) Γ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα: Απονομές κύριας και 

επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παροχών για υπαλλήλους Ο.Τ.Α., υπαλλήλους 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ιατρούς ΕΣΥ και αιρετούς.  

δ) Δ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα: Απονομές κύριας και 

επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχών για Στρατιωτικούς και Σώματα Ασφαλείας.  

3. Οι Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα διαρθρώνονται σε 

οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής: 

α) Η Α΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα ως εξής: 

αα) Α’ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα 

Πολιτικών Υπαλλήλων. 

αβ) Β΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα 

Δικαστικών, λοιπών λειτουργών και ειδικών μισθολογίων.  

αγ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα 

Εκπαιδευτικών και Υπαλλήλων Υπουργείου Παιδείας. 

αδ) Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών.  

αε) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών. 

β) Η Β΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα ως εξής: 
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βα) Α΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα 

Ν.Π.Δ.Δ.. 

ββ) Β΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα 

Ειδικών Κατηγοριών. 

βγ) Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών.  

βδ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών. 

γ) Η Γ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα ως εξής: 

γα) Α΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής 

υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και αιρετών. 

γβ) Β΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής  

υπαλλήλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων-ιατρών ΕΣΥ. 

γγ) Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών.  

γδ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών. 

δ) Η Δ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα ως εξής: 

δα) Α’ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα 

Στρατιωτικών.  

δβ) Β΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής-Τμήμα 

Σωμάτων Ασφαλείας. 

δγ) Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών.  

δδ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών 

4. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ 

Δημοσίου Τομέα είναι οι εξής: 

α) Ο κανονισμός των αντίστοιχων κύριων, επικουρικών συντάξεων και παροχών εφάπαξ. Η 

πληρωμή των αντίστοιχων κύριων και επικουρικών συντάξεων, καθώς και εφάπαξ παροχών 

μέχρι την ένταξη της διαδικασίας απονομής από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

του Ε.Φ.Κ.Α.. 

β) Η έκδοση πράξεων αναγνώρισης ή περιορισμού συντάξιμης υπηρεσίας. 

γ) Η έκδοση ανακλητικών και τροποιητικών πράξεων. 

δ) Η έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης. 

ε) Η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών στην έκδοση πράξεων 

μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα 

υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο αναγνωρισμένο ασφαλιστικό σύστημα 

(αναλογιστικό ισοδύναμο). 

στ) Ο καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 

και η διαπίστωση του συντάξιμου της υπηρεσίας-προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλου. 

ζ) Η αναπροσαρμογή των συντάξεων υπαλλήλων και λειτουργών, σύμφωνα με τις αρχές της 

κείμενης νομοθεσίας. 

η) Η εκτέλεση και η εντολή πληρωμής των ανωτέρω πράξεων. 

θ) Η εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις οποίες κανονίζεται ή 

μεταβάλλεται ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη. 

ι) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

ια) Η παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα φορέων σχετικά με τις κρατήσεις επί των 

αποδοχών των ασφαλισμένων αρμοδιότητας του Τμήματος για κύρια σύνταξη. 

5. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ 

Δημόσιου Τομέα διαρθρώνονται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής: 
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α) Α΄, Β΄ Γ΄ Τμήματα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής 

με αρμοδιότητες ως εξής:  

αα) Κανονισμό και πληρωμή των αντίστοιχων κύριων συντάξεων μέχρι την ένταξη της 

διαδικασίας απονομής από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Φ.Κ.Α.. 

αβ) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των 

υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και διαβίβασή τους για πληρωμή.  

αγ) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.  

αδ) Πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους 

ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και τους φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών 

θεμάτων.  

αε) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.  

αστ) Χειρισμό όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί 

διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και 

εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.  

αζ) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων, μετά την παροχή στοιχείων 

από το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων.  

β) Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών με αρμοδιότητες ως εξής:  

βα) Διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, αναζήτηση, με σχετική 

καταχώριση στο οικείο πληροφοριακό σύστημα, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

από οποιαδήποτε αιτία και λόγω θανάτου του συνταξιούχου, στις περιπτώσεις που η 

σύνταξη δεν μεταβιβάζεται.  

ββ) Χορήγηση ή διακοπή επιδομάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

βγ) Εκκαθάριση και διενέργεια μεταβολών στις καταβαλλόμενες συντάξεις του Δημοσίου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

βδ) Αναστολή, περιορισμό, επαναχορήγηση και χωρισμό σύνταξης, καθώς και εκκαθάριση, 

όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

βε) Έλεγχο των μεταβολών συντάξεων ή επιδομάτων και απογραφή των δικαιούχων 

πολιτικών συντάξεων. 

βστ) Καταλογισμούς των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης και επιδομάτων που 

διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.  

βζ) Διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων, καθώς και διενέργεια λοιπών 

κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

βη) Έγγραφη παραπομπή στη δικαιοσύνη συνδικαιούχων ή και κληρονόμων θανόντων 

συνταξιούχων στις περιπτώσεις μη δήλωσης θανάτου συνταξιούχου και ανάληψης των 

αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων από τον λογαριασμό του θανόντος επί μακρόν. 

βθ) Διαβίβαση ενστάσεων των δικαιούχων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, 

διατύπωση σχετικών απόψεων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και εκτέλεση πράξεών του.  

βι) Συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος για 

την προσαρμογή των εφαρμογών πληροφορικής στις νέες νομοθετικές διατάξεις, την 

επίλυση προβλημάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών.  

γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής:  

γα) Μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς το Ελεγκτικό 

Συνέδριο ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, 
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προσφυγών και κάθε ένδικου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης.  

γβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθημάτων και μέσων για θέματα 

που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων. 

γγ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών.  

γδ) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές. 

6. Με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης του λογισμικού πληρωμών στο ΟΠΣ η αρμοδιότητα 

της πληρωμής μεταφέρεται στη Διεύθυνση Πληρωμής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών.  

7. Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ 

δημόσιου τομέα εκτείνεται στην απονομή των συντάξεων των υπαλλήλων του δημόσιου 

τομέα για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.» 

Άρθρο 62 

Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης 

Συντάξεων 

Το άρθρο 15 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 15 

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων 

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων αναλύεται στα εξής: 

α) Σχεδιασμός της πολιτικής των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και των 

συντάξεων λόγω θανάτου, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και 

την κοινωνική ευημερία, καθώς και αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής στο πλαίσιο 

των εκάστοτε δημοσιονομικών συνθηκών. 

β) Ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας στην απονομή συντάξεων γήρατος και 

αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω θανάτου. 

γ) Συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων γήρατος και 

αναπηρίας, καθώς και των συντάξεων λόγω θανάτου, με στόχο την αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους. 

δ) Σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων με 

στόχο την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και των σφαλμάτων. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης 

ως εξής:  

α) Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων. 

β) Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων. 

γ) Διεύθυνση Β΄ Απονομής Συντάξεων.   

δ) Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων.  

ε) Διεύθυνση Δ΄ Απονομής Συντάξεων.   

στ. Διεύθυνση E΄ Απονομής Συντάξεων.  

ζ) Διεύθυνση ΣΤ΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης. 

η) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.» 
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Άρθρο 63 

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων 

Το άρθρο 16 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 16 

Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων είναι οι 

εξής: 

α) Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και 

αναπηρίας, καθώς και στις συντάξεις λόγω θανάτου μισθωτών και μη μισθωτών. 

β) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην απονομή των συντάξεων γήρατος και 

αναπηρίας, καθώς και στις συντάξεις λόγω θανάτου μισθωτών και μη μισθωτών. 

2. Η Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες 

επιπέδου τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών.  

β) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών.  

γ) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης.  

δ) Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων κατανέμονται 

μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών με αρμοδιότητες ως εξής:  

αα) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις 

συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και τις συντάξεις λόγω θανάτου των μισθωτών και 

τα επιδόματα, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικό, που αφορούν στις εν λόγω 

κατηγορίες συνταξιούχων.  

αβ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της 

νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω 

θανάτου των μισθωτών και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που 

αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων. 

αγ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) Μισθωτών και παροχή 

οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

αδ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 

β) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών με αρμοδιότητες ως εξής:  

βα) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις 

συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και τις συντάξεις λόγω θανάτου των μη μισθωτών 

και τα επιδόματα, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικό, που αφορούν στις εν λόγω 

κατηγορίες συνταξιούχων. 

ββ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της 

νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω 
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θανάτου των μη-μισθωτών και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, 

που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.  

βγ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) Μη Μισθωτών και 

παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

βδ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 

γ. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης με αρμοδιότητες ως εξής:  

γα) Εντοπισμός, μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

διατάξεων της νομοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση. 

γβ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της 

νομοθεσίας συντάξεων, διαδοχικής ασφάλισης, απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας 

και συντάξεων λόγω θανάτου. 

γγ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 

δ) Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων με αρμοδιότητες ως εξής:  

δα) Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την 

έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων, καθώς και των πάσης φύσεως μεταβολών στις 

συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις συντάξεις λόγω θανάτου.  

δβ) Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθόδων για την επιλογή των πράξεων συνταξιοδότησης που 

θα αποτελούν το δείγμα προς έλεγχο. 

δγ) Διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για 

την προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων. 

δδ) Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, 

καθώς και σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που 

πραγματοποιήθηκαν.  

δε) Παρακολούθηση της μηνιαίας ροής των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και 

των συντάξεων λόγω θανάτου και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και 

εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συντάξεων, και του ρυθμού 

εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσματικότερης 

οργάνωσης. 

δστ) Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών 

πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και στις συντάξεις λόγω θανάτου.  

δη) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των 

εφαρμογών συντάξεων και μέριμνα για την αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

δη) Παροχή πληροφοριών σε άλλους δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές 

και τις αποδοχές των συνταξιούχων.  

δθ) Σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων για 

τον εντοπισμό σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε δόλο. 

δι) Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών 

πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και στις συντάξεις 

λόγω θανάτου. 

δια) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των 

εφαρμογών συντάξεων και μέριμνα για την αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.» 
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Άρθρο 64 

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων 

Το άρθρο 17 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 17 

Διευθύνσεις Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων  

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων Απονομής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρμογή 

της νομοθεσίας κατά την απονομή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και 

συντάξεων λόγω θανάτου, η απονομή των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της 

διαδικασίας έκδοσής τους. Αντικείμενο των Διευθύνσεων είναι η απονομή συντάξεων 

μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών με εξαίρεση όσων οι συντάξεις απονέμονται από 

τις Δ΄ και Ε΄ Διευθύνσεις Απονομών. Αντικείμενο της Διεύθυνσης Α΄ Απονομής είναι η 

απονομή των συντάξεων των αγροτών και της Διεύθυνσης Β΄ Απονομής είναι η απονομή των 

συντάξεων των ναυτικών και του τ. ΤΑΝΠΥ.    

2. Οι Διευθύνσεις Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων διαρθρώνονται σε οργανικές μονάδες 

επιπέδου υποδιεύθυνσης και τμήματος ως εξής: 

α) Υποδιεύθυνση Απονομής Συντάξεων με Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Απονομής Συντάξεων 

Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου. 

β) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών. 

3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ 

των Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου 

με αρμοδιότητες ως εξής: 

αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω 

θανάτου από τις Τοπικές Υπηρεσίες. 

αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και 

συντάξεων λόγω θανάτου.  

αγ) Υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν 

υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων, 

απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία 

συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

αδ) Υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν 

υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη Γενική 

Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, καθώς και των επιδομάτων που 

αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων 

συνταξιοδότησης. 

αε) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω 

θανάτου. 

αστ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου. 
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αζ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και λόγω 

θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

αη) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

αθ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης και του ελέγχου των εισφορών από το κεντρικό αρχείο 

του αντίστοιχου πρώην ταμείου. 

αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το 

πληροφοριακό σύστημα.  

β) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής:  

βα) Μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε 

ένδικου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

ββ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθημάτων και μέσων για θέματα 

που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου. 

βγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

βδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των διοικητικών επιτροπών. 

βε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές. 

4. Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος είναι η 

εξής: 

α) Η Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων, με έδρα την Αθήνα, απονέμει τις συντάξεις γήρατος 

και τις συντάξεις λόγω θανάτου για τους δήμους της αρμοδιότητας του Β΄ Περιφερειακού 

Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα εκτός του Δήμου Γλυφάδας. 

β) Η Διεύθυνση Β΄ Απονομής Συντάξεων, με έδρα τον Πειραιά, απονέμει τις συντάξεις 

γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου για τους δήμους αρμοδιότητας του Περιφερειακού 

Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής -Πειραιώς-Νήσων, του Δήμου Γλυφάδας , τις συντάξεις 

του τ. ΝΑΤ και του τ. ΤΑΝΠΥ.» 

 

Άρθρο 65 

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων 

Το άρθρο 18 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 18 

Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρμογή 

της νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων γήρατος και των συντάξεων λόγω 

θανάτου, η απονομή των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. 

2. Η Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου 

υποδιεύθυνσης και τμήματος ως εξής: 
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α) Α΄ Υποδιεύθυνση Απονομής Συντάξεων με Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων 

Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου.  

β) Β΄ Υποδιεύθυνση Απονομής Συντάξεων με Τμήματα Δ’ Απονομής Συντάξεων Αγροτών και 

Ε΄ Απονομής Συντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. 

γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των 

Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου με 

αρμοδιότητες ως εξής: 

αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω 

θανάτου από τις Τοπικές Υπηρεσίες. 

αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και 

συντάξεων λόγω θανάτου.  

αγ) Υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν 

υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων, 

απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία 

συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

 αδ) Υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που 

δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη 

Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, καθώς και των επιδομάτων 

που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων 

συνταξιοδότησης. 

αε) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω 

θανάτου. 

αστ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου. 

αζ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και 

συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

αη) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

αθ) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το 

πληροφοριακό σύστημα. 

Στο Α΄ Τμήμα Απονομής Συντάξεων Γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου  περιλαμβάνεται 
η επιμέλεια των θεμάτων ασφάλισης και παροχών εφάπαξ βοηθήματος των ασφαλισμένων 
των τέως Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και 
Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). 
β) Τμήμα Δ΄ Απονομής Συντάξεων Αγροτών με αρμοδιότητες ως εξής: 

βα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις 

Τοπικές Υπηρεσίες. 

ββ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και 

συντάξεων λόγω θανάτου. 

βγ) Υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν 

υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων, 
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απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία 

συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

βδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου. 

βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου. 

βστ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, 

όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

βζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

βη) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το 

πληροφοριακό σύστημα.    

γ) Τμήμα Ε΄ Απονομής Συντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Ασφαλισμένων στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) με αρμοδιότητες ως εξής: 

γα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις 

Τοπικές Υπηρεσίες. 

γβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και 

συντάξεων λόγω θανάτου. 

γγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης από το κεντρικό αρχείο του αντίστοιχου πρώην 

ταμείου.   

γδ) Υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν 

υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων, 

απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία 

συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

 γε) Υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν 

υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη Γενική 

Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, καθώς και των επιδομάτων που 

αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων 

συνταξιοδότησης. 

γστ) Υπολογισμός της εφάπαξ παροχής για όσους ασφαλισμένους προβλέπεται από τη 

νομοθεσία.   

γζ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω 

θανάτου. 

γη) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου. 

γθ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και 

συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

γι) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

για) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το 

πληροφοριακό σύστημα.    

δ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής:  

δα) Μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε 

ένδικου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 
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δβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθημάτων και μέσων για θέματα 

που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος. 

δγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

δδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των διοικητικών επιτροπών. 

δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων, για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές. 

4. Η χωρική αρμοδιότητα της Γ΄ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη 

είναι η εξής: 

Απονέμει συντάξεις μισθωτών, μη μισθωτών και αγροτών για τους δήμους αρμοδιότητας του 

Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης και αυτοτελώς 

απασχολουμένων και ασφαλισμένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) για τις 

Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, 

Θεσσαλίας και Ηπείρου, καθώς και του Αγίου Όρους που αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του 

Ελληνικού Κράτους.» 

Άρθρο 66 

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δ΄ Απονομής Συντάξεων 

Το άρθρο 19 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 19 

Διεύθυνση Δ΄ Απονομής Συντάξεων 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δ΄ Απονομής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρμογή 

της νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων των αυτοτελώς απασχολουμένων (τ. ΕΤΑΑ) 

και των ασφαλισμένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), η απονομή των 

συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. 

2. Η Δ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες ως εξής: 

α) Υποδιεύθυνση Απονομών με Τμήματα Α΄ Απονομής Συντάξεων Νομικών, Β΄ Απονομής 

Συντάξεων Υγειονομικών, Γ΄ Απονομής Συντάξεων Μηχανικών Δ΄ Απονομής Συντάξεων 

Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

β) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ΄ Απονομής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των 

Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου με 

αρμοδιότητες ως εξής: 

αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις 

Τοπικές Υπηρεσίες. 

αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και 

συντάξεων λόγω θανάτου.  
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αγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης και του ελέγχου των εισφορών από το κεντρικό αρχείο 

του αντίστοιχου πρώην ταμείου.   

αδ) Υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν 

υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων, 

απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία 

συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

αε) Υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν 

υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη Γενική 

Διεύθυνση Επικουρικών Συντάξεων και Εφάπαξ, καθώς και των επιδομάτων που αφορούν 

στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων 

συνταξιοδότησης. 

αστ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται 

ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω 

θανάτου. 

αζ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου. 

αη) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και 

συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

αθ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το 

πληροφοριακό σύστημα.    

δ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής: 

δα) Μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε 

ένδικου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

δβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθημάτων και μέσων για θέματα 

που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος. 

δγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

δδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των διοικητικών επιτροπών. 

δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές. 

5. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δ΄ Απονομής Συντάξεων Τομέα είναι η εξής: 

Απονέμει τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου για το σύνολο των 

περιφερειών της Χώρας, εκτός όσων απονέμονται από το Τμήμα Ε της Διεύθυνσης Γ΄ 

Απονομής Συντάξεων.» 
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Άρθρο 67 

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ε΄ Απονομής Συντάξεων 

Το άρθρο 20 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 20 

Διεύθυνση Ε΄ Απονομής Συντάξεων  

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ε΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων 

λόγω Θανάτου είναι οι εξής: 

α) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων των συγχωνευθέντων 

και ενταχθέντων ταμείων στο τ. ΙΚΑ, 

β) η απονομή των συντάξεων και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. 

2. Η Διεύθυνση Ε΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου διαρθρώνεται 

σε οργανικές μονάδες επιπέδου υποδιεύθυνσης και τμήματος ως εξής: 

α) Α΄ Υποδιεύθυνση Απονομών με Τμήματα Α΄, Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και λόγω 

Θανάτου ασφαλισμένων τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ,ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΙΛΤ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ.  

β) Β΄ Υποδιεύθυνση Απονομών με Τμήματα Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων ασφαλισμένων 

ΔΕΗ, ΟΤΕ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ και τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ. 

γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Ε΄ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω 

Θανάτου κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήματα Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου με 

αρμοδιότητες ως εξής: 

αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις 

Τοπικές Υπηρεσίες. 

αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και 

συντάξεων λόγω θανάτου. 

αγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης από το κεντρικό αρχείο του αντίστοιχου πρώην 

ταμείου. 

αδ) Υπολογισμό των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, που δεν 

υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, και των επιδομάτων, απολύτου 

αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, καθώς 

και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

αε) Υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, που 

δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη 

Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών, και των επιδομάτων που 

αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, καθώς και έκδοση και κοινοποίηση 

αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

αστ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω 

θανάτου. 

αζ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης 

συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου. 
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αη) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και λόγω 

θανάτου. 

αθ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το 

πληροφοριακό σύστημα. 

β) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής: 

βα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α. επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου μέσου ή 

βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

ββ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων για θέματα που 

αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου. 

βγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

βδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 

βε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.» 

Άρθρο 68 

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΣΤ΄ Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και 

Αποκατάστασης 

Το άρθρο 21 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 21 

Διεύθυνση ΣΤ΄ Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης ΣΤ΄ Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και 

Αποκατάστασης είναι οι εξής: 

α) Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις αναπηρίας και 

ατυχημάτων των κατοίκων της Ελλάδας. 

β) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην απονομή των συντάξεων αναπηρίας 

και ατυχημάτων των κατοίκων της Ελλάδας. 

2. Η Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης συγκροτείται από 

τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: 

α) Υποδιεύθυνση Αναπηρίας, η οποία διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου 

τμήματος ως εξής: 

αα) Τμήμα Α΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας. 

αβ) Τμήμα Β΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας. 

αγ) Τμήμα Γ΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας. 

β) Υποδιεύθυνση Ατυχημάτων, η οποία διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου 

τμήματος ως εξής:  

βα) Τμήμα Α’ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων. 

ββ) Τμήμα Β’ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων. 
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γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών. 

δ) Τμήμα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατάστασης. 

ε) Υποδιεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης Συντάξεων με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, η οποία διαρθρώνεται σε 

οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής: 

εα) Τμήμα Α΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας. 

εβ) Τμήμα Β΄ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων. 

εγ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης 

κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας με αρμοδιότητες ως εξής: 

αα) Παραλαβή από τις Τοπικές Διευθύνσεις των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης 

(ΑΔΣ) λόγω αναπηρίας των κατοίκων της Ελλάδας.  

αβ) Υπολογισμός των συντάξεων αναπηρίας, των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και 

εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων, καθώς και έκδοση 

και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

αγ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη αναπηρίας. 

αδ) Έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης. 

αε) Αναπροσαρμογή των συντάξεων. 

αστ) Αναστολή ή διακοπή της σύνταξης αναπηρίας. 

αζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

αη) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το 

πληροφοριακό σύστημα. 

β) Τμήματα Α΄,Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων με αρμοδιότητες ως εξής: 

βα) Παραλαβή από τις Τοπικές Υπηρεσίες των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) 

λόγω ατυχήματος των κατοίκων της Ελλάδας. 

ββ) Υπολογισμός των συντάξεων ατυχημάτων και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και 

εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, καθώς και έκδοση 

και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

βγ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη ατυχήματος. 

βδ) Έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης. 

βε) Αναπροσαρμογή των συντάξεων. 

βστ) Αναστολή ή διακοπή της σύνταξης λόγω ατυχήματος. 

βζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

βη) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το 

πληροφοριακό σύστημα. 

γ) Τμήματα Α΄ και Β΄ Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής: 

γα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου ή 

βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

γβ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για θέματα 

που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων αναπηρίας και ατυχημάτων. 
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γγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

γδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 

γε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων, για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές. 

δ) Τμήμα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατάστασης με αρμοδιότητες ως εξής: 

δα) Δημιουργία, τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Αναπήρων και Ανίκανων προς εργασία 

λόγω επαγγελματικής ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος. 

δβ) Προγραμματισμός για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία. 

δγ) Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα επαγγελματικής 

αποκατάστασης των αναπήρων ή των ανίκανων προς εργασία. 

δδ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνταξιούχων λόγω ατυχήματος ή αναπηρίας, 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι συνέχειας της συνταξιοδότησης. 

δε) Τήρηση και επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων. 

4. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και 

Αποκατάστασης εκτείνεται στο σύνολο της Χώρας.» 

Άρθρο 69 

Σύσταση, στρατηγικός σκοπός και διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής: 

«Άρθρο 21Α 

Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών  

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών αναλύεται στα εξής: 

α. Παρακολούθηση και συντονισμός της εθνικής νομοθεσίας με τους Κανονισμούς και τις 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τις Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΔΣΚΑ), καθώς και η εφαρμογή τους. 

β. Σχεδιασμός δράσεων και λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με ζητήματα διακρατικής 

κοινωνικής ασφάλισης. 

γ. Διασφάλιση της επικοινωνίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την Ε.Ε., με τις χώρες με τις οποίες η 

Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ και με Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. 

δ. Διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των Διεθνών 

Οργανισμών, της Ε.Ε. και των ΔΣΚΑ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και επιστημονική τεκμηρίωση 

και προώθηση των θέσεων του φορέα στους ως άνω Οργανισμούς. 

ε) Ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διμερών συμβάσεων στην απονομή 

συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. 

στ) Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας 

και θανάτου, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την 

έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.    

2. Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου 

διεύθυνσης και τμήματος ως εξής: 

α) Διεύθυνση Νομοθεσίας Ε.Ε. και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ). 
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β) Διεύθυνση Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων. 

γ) Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος. 

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.» 

 

Άρθρο 70 

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Νομοθεσίας Ε.Ε. και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Β ως εξής: 

«Άρθρο 21Β 

Διεύθυνση Νομοθεσίας Ε.Ε. και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)  

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ είναι οι εξής: 

α) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εθνικής νομοθεσίας με τους Κανονισμούς και τις 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τις Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΔΣΚΑ). 

β) Ο σχεδιασμός δράσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με ζητήματα της 

διακρατικής κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) Η διασφάλιση της επικοινωνίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την Ε.Ε., με τις χώρες με τις οποίες η 

Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ και με Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. 

δ) Η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των Διεθνών 

Οργανισμών, της Ε.Ε. και των ΔΣΚΑ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση 

και προώθηση των θέσεων του φορέα στους ως άνω Οργανισμούς. 

2. Η Διεύθυνση Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου 

τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

β) Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ). 

γ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού. 

δ) Τμήμα Αναλογιστικού Ισοδύναμου και Διεθνών Οργανισμών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ κατανέμονται μεταξύ των 

Τμημάτων ως εξής:  

α) Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με 

αρμοδιότητες ως εξής: 

αα) Χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά 

με τις συντάξεις και τις παροχές ασθένειας σε χρήμα. 

αβ) Παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και 

προετοιμασία των θέσεων της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε θέματα ερμηνείας, εφαρμογής ή 

τροποποίησης της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με τις συντάξεις και τις παροχές ασθένειας σε 

χρήμα. 

αγ) Διατύπωση απόψεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές επί της 

ενωσιακής νομοθεσίας για θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, συντάξεων, παροχών 

ασθένειας σε χρήμα, καθώς και για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Διοικητικής 

Επιτροπής Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διακινούμενων Εργαζομένων (ΔΕΚΑΔΕ). 

αδ) Μελέτη και διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο προσφυγών, 

προδικαστικών αποφάσεων ή άλλων υποθέσεων ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών 
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οργάνων για θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, συντάξεων και παροχών ασθένειας σε 

χρήμα. 

αε) Εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των ασφαλιστικών 

φορέων της Ε.Ε., με σκοπό την ενημέρωση των ασφαλισμένων και την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων των φορέων για την επίλυση ζητημάτων 

συντονισμού των διαφορετικών νομοθεσιών στον τομέα των συντάξεων. 

αστ) Συντονισμός των υποθέσεων σχετικών με την αναγκαστική είσπραξη μεταξύ της 

Ελλάδας και των κρατών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας. 

αζ) Κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και την έκδοση εγκυκλίων και ερμηνευτικών 

οδηγιών εφαρμογής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

αη) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών 

Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ), καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις 

Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α.. 

αθ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος. 

β) Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) με αρμοδιότητες ως εξής: 

βα) Χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των Διακρατικών 

Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλες χώρες 

αναφορικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία, τις συντάξεις καθώς και τις λοιπές παροχές σε 

χρήμα. 

ββ) Εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των κρατών, με τα 

οποία έχουν συναφθεί ΔΣΚΑ. 

βγ) Σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και την προετοιμασία 

των θεμάτων των διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση των ΔΣΚΑ 

στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

βδ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών 

Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ) και την παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις 

Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α.. 

βε) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος. 

γ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού με αρμοδιότητες ως εξής: 

γα) Ηλεκτρονική ανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών μεταξύ ασφαλιστικών φορέων των 

κρατών-μελών της Ε.Ε., του ΕΟΧ και της Ελβετίας, που αφορούν όλους τους κλάδους 

Κοινωνικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Electronic Exchange of Social Security Information, 

EESSI). 

γβ) Ηλεκτρονική ανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών όλων των κλάδων κοινωνικής 

ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούν σε διεθνείς οργανισμούς και χώρες με τις οποίες η 

Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 

γγ) Χειρισμός θεμάτων σχετικών με το ασφαλιστικό ιστορικό των διακινούμενων 

ασφαλισμένων εντός της Ε.Ε., του ΕΟΧ, της Ελβετίας και των χωρών ΔΣΚΑ και τα δικαιώματα 

αυτών για αναγνώριση περιόδων ασφάλισης. 

γδ) Διατύπωση απόψεων και προτάσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του 

Τμήματος στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ε.. 
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γε) Υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των 

εφαρμογών σχετικά με την ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών σε συνεργασία με τη 

συναρμόδια Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής. 

γστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος. 

δ) Τμήμα Αναλογιστικού Ισοδύναμου και Διεθνών Οργανισμών με αρμοδιότητες ως εξής: 

δα) Χειρισμός θεμάτων σχετικών με το ιδιαίτερο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των 

υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υπαλλήλων των 

συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών και τη μεταφορά αναλογιστικού ισοδύναμου. 

δβ) Παροχή στοιχείων σε Διεθνείς Οργανισμούς, ξένους ασφαλιστικούς φορείς και 

διπλωματικές αντιπροσωπείες, σχετικά με το εθνικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

δγ) Μέριμνα για θέματα που σχετίζονται με τη Διεθνή Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) 

και άλλα συναφή διεθνή όργανα. 

δδ) Εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των ασφαλιστικών 

φορέων της Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και τη διοργάνωση και επιμέλεια των 

επισκέψεων κλιμακίων Διεθνών 0ργανισμών, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση 

Στρατηγικής και Ανάπτυξης. 

δε) Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των διακινούμενων 

εργαζομένων, καθώς και προγραμμάτων συνεργασίας και συνομιλιών, ιδίως με φορείς και 

πρεσβείες. 

δστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.» 

Άρθρο 71 

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων  

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Γ ως εξής: 

«Άρθρο 21Γ  

Διεύθυνση Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων είναι οι εξής: 

α) Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις λόγω γήρατος, 

αναπηρίας και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ε.Ε., του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των 

υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., των υπαλλήλων των συντονισμένων 

Διεθνών Οργανισμών και των κατοίκων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 

β) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των εν λόγω συντάξεων, η απονομή 

τους και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. 

2. Η Διεύθυνση Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες 

επιπέδου τμήματος ως εξής: 

α) Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών. 

β) Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ. 

γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ 

των Τμημάτων ως εξής: 
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α) Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών με αρμοδιότητες ως 

εξής: 

αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας 

και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, 

των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υπαλλήλων των 

Διεθνών Οργανισμών από τις Τοπικές Υπηρεσίες. 

αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος, 

αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου. 

 αγ) Υπολογισμός των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου, καθώς και των 

επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν την εν λόγω 

κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

αδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου. 

αε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης 

συνταξιοδότησης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου. 

αστ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου. 

αζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

β) Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ με αρμοδιότητες ως ακολούθως: 

βα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας 

και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές 

Υπηρεσίες. 

ββ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος, 

αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου. 

βγ) Υπολογισμός των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις 

οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, καθώς και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και 

εξωιδρυματικού, που αφορούν την εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και 

κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

βδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου. 

βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης 

συνταξιοδότησης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου. 

βστ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου. 

βζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής: 

γα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α. επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου βοηθήματος και 

μέσου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

γβ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων, για θέματα 

που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου 

για τις χώρες της Ε.Ε. και τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 

γγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

γδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση των αιτημάτων, 

ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., 

καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 
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γε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων, για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές. 

4. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων εκτείνεται στις 

περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, 

Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.» 

 

Άρθρο 72 

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Ασφάλισης και Β΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων (Βορείου Ελλάδος) 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Δ ως εξής: 

«Άρθρο 21Δ 

Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων (Βορείου Ελλάδος) 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων 

Βορείου Ελλάδος είναι οι εξής: 

α) Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της Βορείου Ελλάδος για θέματα ασφάλισης και 

παροχών που προσδιορίζονται από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Διακρατικές Συμβάσεις 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ). 

β) Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις λόγω γήρατος, 

αναπηρίας και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ε.Ε., του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των 

υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., των υπαλλήλων των συντονισμένων 

Διεθνών Οργανισμών και των κατοίκων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 

γ) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των εν λόγω συντάξεων, η απονομή 

τους και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. 

2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης και Β΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος 

διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης Διεθνών Συμβάσεων. 

β) Τμήμα Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών. 

γ)Τμήμα Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ. 

δ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων  

κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης Διεθνών Συντάξεων με αρμοδιότητες ως εξής: 

αα) Χειρισμός θεμάτων σχετικών με το ασφαλιστικό ιστορικό και την αναγνώριση περιόδων 

ασφάλισης των διακινούμενων ασφαλισμένων εντός της Ε.Ε., της ΕΟΧ, της Ελβετίας και 

χωρών ΔΣΚΑ. 

αβ) Χειρισμός θεμάτων σχετικών με το ιδιαίτερο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των 

υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υπαλλήλων των 

συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών. 

αγ) Παροχή πληροφοριών στους ασφαλισμένους για θέματα που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων. 

αδ) Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των διακινούμενων 

εργαζομένων. 

β) Τμήμα Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών με αρμοδιότητες ως εξής: 
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βα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας 

και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, 

των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υπαλλήλων των 

διεθνών οργανισμών από τις Τοπικές Υπηρεσίες. 

ββ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος, 

αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου. 

βγ) Υπολογισμός των εν λόγω συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου, καθώς και 

των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω 

κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

βδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου. 

βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης 

συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου. 

βστ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου. 

βζ) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

γ) Τμήμα Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ με αρμοδιότητες ως εξής: 

γα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας 

και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές 

Υπηρεσίες. 

γβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος, 

αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου. 

γγ) Υπολογισμός των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου, για τις χώρες με τις οποίες η 

Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, καθώς και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και 

εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και 

κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

γδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή 

μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου. 

γε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης 

συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου. 

γστ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου. 

γζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 

δ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής: 

δα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α. επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου βοηθήματος και 

μέσου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

δβ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων για θέματα που 

αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες της 

Ε.Ε. και τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 

δγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές 

Διευθύνσεις. 

δδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των 

αιτημάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-

Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 

δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων, για τα οποία 

υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές. 
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4. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων 

Βορείου Ελλάδος εκτείνεται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής 

Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, και στο αυτοδιοίκητο τμήμα του Αγίου 

Όρους.»  

Άρθρο 73 

Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης 

Παροχών και Υγείας 

Το άρθρο 22 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 22 

Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας 

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας αναλύεται στα εξής: 

α) Σχεδιασμός της πολιτικής των παροχών σε χρήμα, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του 

ασφαλιστικού συστήματος και την κοινωνική ευημερία, καθώς και υλοποίηση της πολιτικής 

στο πλαίσιο των εκάστοτε δημοσιονομικών συνθηκών. 

β) Ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τις παροχές σε χρήμα. 

γ) Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των παροχών σε χρήμα, με στόχο την 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των 

αιτημάτων τους. 

δ) Σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των παροχών σε 

χρήμα, με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αποφυγή σφαλμάτων. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου 

διεύθυνσης και τμήματος ως εξής: 

α) Διεύθυνση Α΄ Παροχών. 

β) Διεύθυνση Β΄ Παροχών. 

γ) Διεύθυνση Γ΄ Παροχών. 

δ) Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης  

ε) Τμήμα Νομοθεσίας Παροχών. 

στ) Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών. 

ζ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. 

3. Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Παροχών έχει ως εξής: 

α) Οι Διευθύνσεις Α΄ Παροχών, Β΄ Παροχών με έδρα την Αθήνα, απονέμουν τα επιδόματα και 

παροχές εν γένει για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων 

Νήσων, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. 

β) Η Διεύθυνση Γ΄ Παροχών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, απονέμει επιδόματα και παροχές εν 

γένει για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 

Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και για το αυτοδιοίκητο τμήμα του Αγίου Όρους. 

 4. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί 

να μεταφέρεται η αρμοδιότητα χορήγησης των παροχών από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής 

Υπηρεσίας σε Τοπικές Διευθύνσεις.» 

327



Άρθρο 74 

Τροποποίηση των αρμοδιοτήτων του αυτοτελούς Τμήματος Νομοθεσίας Παροχών 

Το άρθρο 27 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 27 

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθεσίας Παροχών 

1. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τα επιδόματα μητρότητας και ασθένειας, τα έξοδα 

κηδείας και τις λοιπές παροχές σε χρήμα. 

2. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση της νομοθεσίας 

απονομής των εν γένει παροχών. 

3. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών 

πληροφορικής που αφορούν στις εν γένει παροχές. 

4. Η μέριμνα για την τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ), καθώς και η 

παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση αυτών στις Τοπικές Υπηρεσίες. 

5. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.» 

 

Άρθρο 75 

Τροποποίηση αρμοδιοτήτων του αυτοτελούς Τμήματος Δειγματοληπτικών Ελέγχων 

Παροχών 

Το άρθρο 28 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 28 

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών 

1. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την 

έκδοση των αποφάσεων επιδομάτων μητρότητας και ασθένειας, εξόδων κηδείας και των 

λοιπών παροχών. 

2. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων για την ορθή επιλογή των δειγμάτων προς έλεγχο. 

3. Η διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για 

την προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν στην έκδοση των 

αποφάσεων επιδομάτων μητρότητας και ασθένειας, εξόδων κηδείας και των εν γένει 

παροχών. 

4. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, 

καθώς και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που 

πραγματοποιήθηκαν. 

5. Η παρακολούθηση της μηνιαίας ροής των ανωτέρω εργασιών, καθώς και του ρυθμού 

εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων αποτελεσματικότερης οργάνωσης. 

6. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών 

πληροφορικής που αφορούν στις ανωτέρω εργασίες.» 
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Άρθρο 76 

Σύσταση, στρατηγικός σκοπός, αρμοδιότητες και διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης 

Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 

Το άρθρο 29 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Άρθρο 29 

Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών είναι η εποπτεία, ο προγραμματισμός και ο συντονισμός της λειτουργίας των 

οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν, καθώς και η παρακολούθηση του έργου τους, με 

σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου σε θέματα επικουρικής ασφάλισης και 

εφάπαξ παροχών. 

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 

είναι οι εξής: 

α) Η εφαρμογή, εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης 

πολιτικής των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ στον τομέα ευθύνης της και η διατύπωση 

εναλλακτικών προτάσεων προς τα υπερκείμενα όργανα. 

β) Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και της δράσης των οργανικών μονάδων της 

Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ο συντονισμός της λειτουργίας τους και η αξιολόγηση του 

κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους. 

γ) Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των οργανικών μονάδων, καθώς και η 

εποπτεία ως προς τη νόμιμη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και την 

εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών. 

δ) Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας με άλλα Υπουργεία και 

λοιπούς φορείς. 

ε) Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν. 

στ) Η προσυπογραφή εγγράφων που υπογράφονται από τα υπερκείμενα όργανα. 

ζ) Η παράστασή του στο Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., ανάλογα με τη φύση του θέματος. 

3. Η Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται ως εξής: 

α) Α΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα. 

β) Β΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων. 

γ) Γ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων. 

δ) Δ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων. 

ε) Ε΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων. 

στ) ΣΤ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων. 

ζ) Α΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών. 

η) Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών. 

θ) Γ’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών. 

ι) Αυτοτελές τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.» 
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Άρθρο 77 

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Α΄ Διεύθυνσης 

Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Α ως εξής: 

«Άρθρο 29Α 

Α΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ του 

Δημοσίου Τομέα είναι οι εξής: 

α) Ο καθορισμός και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική σύνταξη 

και την εφάπαξ παροχή των δημοσίων υπαλλήλων.  

β) Η επιμέλεια των θεμάτων επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του τέως Ταμείου 

Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης 

Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ), Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.), Υπαλλήλων 

Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.), του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του 

Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 

(ΤΕΑΠΑΣΑ), του τέως Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και 

του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΤΕΑΠΟΚΑ).   

γ) Η επιμέλεια των ασφαλιστικών θεμάτων εφάπαξ παροχών των τομέων Πρόνοιας 

Δημοσίων Υπαλλήλων, Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού 

Κλήρου της Ελλάδος, Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, 

Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών, 

Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του τέως Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων 

Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), καθώς και του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας προσωπικού του Ι.Κ.Α. 

Ε.Τ.Α.Μ.. 

2. Η Α΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Παροχών Εφάπαξ του Δημοσίου Τομέα  

διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:  

α) Τμήμα Ασφάλισης. 

β) Τμήμα Εσόδων. 

γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του 

Δημοσίου Τομέα κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:  

α. Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

αα) Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου σύμφωνα με το νόμο.  

αβ) Χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου 

ασφαλισμένων.  

αγ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.  

αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών με την 

ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα στους ασφαλισμένους.   

αε) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων. 

β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Είσπραξη των εσόδων και των καθυστερούμενων εισφορών. 

330



ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και 

καταλογισμός προστίμων. 

βγ) Διαβίβαση στο ΚΕΑΟ όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ.  

βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές 

μετά από έλεγχο. 

βε) Επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.  

βστ) Έλεγχος της καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες.  

γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών με τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

γα) Υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών. 

γβ) Έλεγχος της ορθής ροής των εν γένει μηχανογραφικών εφαρμογών και λήψη μέτρων για 

την πρόληψη ανακριβών δηλώσεων και εσφαλμένων καταχωρίσεων.  

γγ) Ένταξη νέων κωδικοποιημένων στοιχείων και τυχόν τροποποιήσεών τους στο λογισμικό, 

για τον καθορισμό του Κωδικού Πακέτου Κάλυψης στην ΑΠΔ και έλεγχος ορθής ροής αυτών.   

γδ) Ένταξη κανόνων ελέγχου ασφαλιστικών στοιχείων και υπολογισμού στο λογισμικό.  

γε) Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών 

πληροφορικής που αφορούν στις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων. 

.γστ) Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.» 

Άρθρο 78 

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Β΄ Διεύθυνσης 

Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Β ως εξής: 

«Άρθρο 29Β 

Β΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Β΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι 

η επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του τέως 

Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ). 

2. Η Β΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές 

μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης.  

β) Τμήμα Εσόδων. 

γ) Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης. 

3. Οι αρμοδιότητες της Β΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων κατανέμονται 

μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

αα) Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση. 

αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων. 

αγ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων. 

αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων και χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών με την 

ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα. 

β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών. 

331



ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και 

καταλογισμός προστίμων.  

βγ) Διαβίβαση στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών των 

απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ. 

βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές 

μετά από έλεγχο. 

βε) Επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. 

βστ) Έλεγχος της καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες. 

γ) Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης. 

γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων. 

γγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων. 

γδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης. 

γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων, μετά την παροχή στοιχείων 

από το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων και αποστολή τους στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης 

Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και 

Εφάπαξ.» 

 

Άρθρο 79 

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Γ΄ Διεύθυνσης 

Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Γ ως εξής:  

«Άρθρο 29Γ 

Γ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Γ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η 

επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του τ. 

Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. ΕΤΕΑΜ), των Τομέων Επικουρικής 

Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και Τεχνικών Τύπου Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας 

(τ. ΕΛΕΜ), του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (τ. ΤΑΠΤΠ) και του 

Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση. 

2. Η Γ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές 

μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης. 

β) Τμήμα Εσόδων. 

γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης. 

δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης. 

3. Οι αρμοδιότητες της Γ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων κατανέμονται 

μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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αα) Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση. 

αβ) Καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης και έκδοση αναγνωριστικών αποφάσεων. 

αγ) Χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου 

ασφαλισμένων. 

αδ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων. 

αε) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε 

είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα. 

αστ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση μισθωτών και αυτοτελώς 

απασχολούμενων. 

αζ) Μελέτη και αντιμετώπιση ασφαλιστικών θεμάτων σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα 

Υποστήριξης Ασφάλισης και Παροχών. 

β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών. 

ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και 

καταλογισμός προστίμων.  

βγ) Διαβίβαση στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ. 

βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές, 

μετά από έλεγχο. 

βε) Διενέργεια τακτικών, εκτάκτων και ειδικών ελέγχων, με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων 

για την ασφάλιση των απασχολουμένων και την καταβολή εισφορών. 

βστ) Έλεγχος της καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες. 

γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητες που αφορούν τους 

ασφαλισμένους του τ. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. ΕΤΕΑΜ) και 

των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και 

Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), ως εξής: 

γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης. 

γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων. 

γγ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων. 

γδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης. 

γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων. 

δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητες που αφορούν τους 

ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής 

Τράπεζας (τ. ΕΛΕΜ), του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (τ. ΤΑΠΤΠ) 

του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική 

ασφάλιση, ως ακολούθως: 

δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης. 

δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων. 

δγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων. 

δδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης. 
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δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.» 

 

Άρθρο 80 

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Δ΄ Διεύθυνσης 

Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Δ ως εξής: 

«Άρθρο 29Δ 

Δ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Δ΄  Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι 

η επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων των τ. 

Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, ΕΛΤΑ και ΕΤΒΑ και των τ. Τομέων 

Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ΕΡΤ και Τουρισμού. 

2. Η Δ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές 

μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης. 

β) Τμήμα Εσόδων. 

γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης. 

δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης. 

3. Οι αρμοδιότητες της Δ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων κατανέμονται 

μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζόμενου σε ασφάλιση. 

αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων. 

αγ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων. 

αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών με την 

ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα στους ασφαλισμένους. 

β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών. 

ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και 

καταλογισμός προστίμων.  

βγ) Διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ στο Τμήμα Εσόδων 

της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών. 

βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές 

μετά από σχετικό έλεγχο. 

βε) Επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. 

βστ) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ μέρους τους των εργοδοτών. 

γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητες που αφορούν τους 

ασφαλισμένους των τέως Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, και ΕΤΒΑ, 

ως εξής: 

γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης. 

γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων. 

γγ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων. 
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γδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης. 

γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων. 

δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητες που αφορουν τους 

ασφαλισμένους των τέως Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ΕΡΤ και 

Τουρισμού, ως εξής: 

δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης. 

δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων. 

δγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων. 

δδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης. 

δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.» 

 

Άρθρο 81 

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Ε΄ Διεύθυνσης 

Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων 

 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Ε ως εξής: 

 «Άρθρο 29Ε 

Ε΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Ε΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η 

επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του τέως 

Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ, των Τομέων 

Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) του 

Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ και των Τομέων 

Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Συμβολαιογράφων 

(ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ. 

2. Η Ε΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου 

τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης. 

β) Τμήμα Εσόδων. 

γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης. 

δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης. 

3. Οι αρμοδιότητες της Ε΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης κατανέμονται μεταξύ των 

Τμημάτων της ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζόμενου στην ασφάλιση.  

αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων. 

αγ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων. 
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αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών με την 

ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα στους ασφαλισμένους. 

β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών. 

ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και 

καταλογισμός προστίμων.  

βγ) Διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ στο Τμήμα Εσόδων 

της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών. 

βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές 

μετά από έλεγχο. 

βε) Επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. 

βστ) Έλεγχος για την καταβολή των εισφορών των εργοδοτών. 

γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους του τέως 

Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ και των τέως Τομέων 

Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) του 

Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ ως εξής:  

γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης. 

γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων. 

γγ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων. 

γδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης. 

γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων. 

δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους των τέως 

Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, 

Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του 

ΕΤΑΑ ως εξής: 

δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης. 

δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων. 

δγ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων. 

δδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης. 

δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.» 

Άρθρο 82 

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Ε΄ Διεύθυνσης 

Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29ΣΤ ως εξής: 

«Άρθρο 29ΣΤ 

ΣΤ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της ΣΤ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι 

η επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του τέως 
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Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ), του 

τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανώνυμων Εταιρειών Οινοποιίας 

Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ), του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 

Χημικών (τ. ΤΕΑΧ), του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και 

Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ), του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών 

(ΚΕΑΝ) και του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού 

Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ). 

2. Η ΣΤ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές 

μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης. 

β) Τμήμα Εσόδων. 

γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης. 

δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης. 

ε) Γ΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης. 

3. Οι αρμοδιότητες της ΣΤ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων κατανέμονται 

μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζόμενου στην ασφάλιση. 

αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων. 

αγ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων. 

αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών με την 

ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα στους ασφαλισμένους. 

β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών. 

ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και 

καταλογισμός προστίμων.  

βγ) Διαβίβαση στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών όλων των 

απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ. 

βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές 

μετά από έλεγχο. 

βε) Επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. 

βστ) Έλεγχος καταβολής των εισφορών των εργοδοτών. 

γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους του τέως 

Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ) και του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 

Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ) ως εξής: 

γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης. 

γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων. 

γγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων. 

γδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης. 

γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων. 

δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους του τέως 

Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ) και 
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του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανώνυμων Εταιρειών Οινοποιίας 

Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ): 

δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης. 

δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων. 

δγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων. 

δδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης. 

δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων. 

ε) Γ΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους του τέως 

Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και του τέως Ταμείου Επικουρικής 

Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) ως εξής: 

εα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης. 

εβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων. 

εγ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων. 

εδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών 

πλασματικών χρόνων ασφάλισης. 

εε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.» 

 

Άρθρο 83 

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Α΄ Διεύθυνσης 

Εφάπαξ Παροχών 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Ζ ως εξής: 

«Άρθρο 29Ζ 

Α΄Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών  

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών είναι η επιμέλεια των 

θεμάτων ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα 

(ΤΑΠΙΤ) και ειδικότερα των τομέων Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Πρόνοιας 

Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων, Πρόνοιας 

Προσωπικού Ιπποδρομιών, Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, Πρόνοιας 

Ξενοδοχουπαλλήλων, Πρόνοιας Λιμενεργατών, Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος 

Πειραιώς, Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου. 

2. Η Α΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος 

ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων. 

β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ. 

γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ. 

δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ. 

Οι αρμοδιότητες της Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων 

της ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζομένου στην ασφάλιση. 

αβ) Μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων της Διεύθυνσης και λήψη μέτρων για την 

είσπραξη των εισφορών και λοιπών απαιτήσεων.  

αγ) Διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ στο Τμήμα Εσόδων 

της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών. 

αδ) Υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών, λόγω καθυστέρησης καταβολής των 

εισφορών. 

αε) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων και εργοδοτών. 

αστ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων. 

αζ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων. 

αη) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών. 

β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών και Προσωπικού Οργανισμού 

Εθνικού Θεάτρου του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) ως εξής: 

βα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος. 

ββ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων. 

βγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας. 

βδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου 

και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων 

Επικουρικής και Εφάπαξ. 

γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας 

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Πρόνοιας Λιμενεργατών, Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού 

Λιμένος Πειραιώς του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) ως εξής: 

γα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος. 

γβ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων. 

γγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας. 

γδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου 

και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων 

Επικουρικής και Εφάπαξ. 

δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας 

Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων και 

Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα 

(ΤΑΠΙΤ) ως εξής: 

δα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος. 

δβ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων. 

δγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας. 

δδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου 

και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων 

Επικουρικής και Εφάπαξ.» 
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Άρθρο 84 

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Β΄ Διεύθυνσης 

Εφάπαξ Παροχών 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Η ως εξής: 

«Άρθρο 29Η 

Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών  

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Β΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών είναι η επιμέλεια των 

θεμάτων ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου 

Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του, ήτοι 

τον Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, τον Τομέα Πρόνοιας 

Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, τον Τομέα Πρόνοιας 

Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, του κλάδου πρόνοιας του 

Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 

με τους Τομείς του, ήτοι τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε., τον Κλάδο Ασφάλισης 

Προσωπικού Δ.Ε.Η. (ΚΑΠ Δ.Ε.Η.), τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε., τον Τομέα 

Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού, τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής 

Τραπέζης, τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης, του τέως Ταμείου 

Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) και του τέως Ταμείου Πρόνοιας 

Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.). 

2. Η Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος 

ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων. 

β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ. 

γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ. 

δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ. 

ε) Δ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ. 

3. Οι αρμοδιότητες της Β΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων 

της ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζομένου στην ασφάλιση. 

αβ) Είσπραξη των εσόδων της Διεύθυνσης και λήψη κάθε μέτρου για την είσπραξη των 

καθυστερούμενων εισφορών και λοιπών απαιτήσεων.  

αγ) Διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ στο Τμήμα Εσόδων 

της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών. 

αγ) Υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των 

εισφορών. 

αδ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων και εργοδοτών. 

αε) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων. 

αστ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων. 

αζ) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών. 

β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους των 

Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε., Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε., Πρόνοιας Προσωπικού 
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Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού, του κλάδου πρόνοιας του τέως Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων 

Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ως εξής: 

βα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος. 

ββ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων. 

βγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας. 

βδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος αποφάσεων στο 

Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 

αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ. 

γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους του 

Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (ΚΑΠ Δ.Ε.Η.) και των Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού 

Εμπορικής Τραπέζης, Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τραπέζης του κλάδου πρόνοιας 

του τέως Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 

(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ως ακολούθως: 

γα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος. 

γβ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων. 

γγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας. 

γδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου 

και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων 

Επικουρικής και Εφάπαξ. 

δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους των 

Τομέων Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών 

και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων 

Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 

Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.) ως εξής: 

δα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.  

δβ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων. 

δγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας. 

δδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου 

και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων 

Επικουρικής και Εφάπαξ. 

ε) Δ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους του τέως 

Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) και του τέως Ταμείου 

Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) ως εξής:  

εα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.  

εβ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων. 

εγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας. 

εδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου 

και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων 

Επικουρικής και Εφάπαξ.» 
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Άρθρο 85 

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Γ΄ Διεύθυνσης 

Εφάπαξ Παροχών και απονομή αρμοδιοτήτων στα τμήματα συντάξεων των Τοπικών 

Διευθύνσεων 

1. Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Θ ως εξής: 

«Άρθρο 29Θ 

Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών  

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Γ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών είναι η επιμέλεια των 

θεμάτων ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 

Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και ειδικότερα των Τομέων Πρόνοιας Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Πρόνοιας Υγειονομικών, Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, 

Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, Πρόνοιας Συμβολαιογράφων, Πρόνοιας Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων. 

2. Η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος 

ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων. 

β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ. 

γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ. 

δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ. 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Γ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών κατανέμονται μεταξύ 

των Τμημάτων της ως εξής: 

α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων με αρμοδιότητες ως εξής: 

αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζομένου στην ασφάλιση. 

αβ) Μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων της Διεύθυνσης και λήψη κάθε μέτρου για την 

είσπραξη των εισφορών και λοιπών απαιτήσεων.  

αγ) Διαβίβαση στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών των 

απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης 

Οικονομικού και Πληρωμών. 

αδ) Υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών, λόγω καθυστέρησης καταβολής των 

εισφορών. 

αε) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων και εργοδοτών. 

αστ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων. 

αζ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων.  

αη) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών. 

β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους των 

Τομέων Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Πρόνοιας Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων 

(Ε.Τ.Α.Α.) ως εξής: 

βα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος. 

ββ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων. 

βγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας. 

342



βδ) Επιμέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο 

Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 

αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ. 

γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους του 

Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 

Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) ως εξής:  

γα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.  

γβ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων. 

γγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας. 

γδ) Επιμέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο 

Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 

αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ. 

δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους των 

Τομέων Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και Πρόνοιας 

Συμβολαιογράφων του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων 

(Ε.Τ.Α.Α.) ως εξής: 

δα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος. 

δβ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων. 

δγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας. 

δδ) Επιμέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο 

Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 

αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.» 

 

2. Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής: 

«Άρθρο 34Α 

Αρμοδιότητες Τοπικών Διευθύνσεων στην Απονομή Συντάξεων 

1. Τα Τμήματα συντάξεων στις Τοπικές Διευθύνσεις, τα οποία θα προκύψουν από 

Υποκαταστήματα Μισθωτών που απονέμουν συντάξεις, έχουν την αρμοδιότητα της 

απονομής των συντάξεων.  

2. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., δύναται 

να μεταφέρεται η αρμοδιότητα της απονομής των συντάξεων από τις Διευθύνσεις της 

Κεντρικής Υπηρεσίας και σε άλλες Τοπικές Διευθύνσεις.» 

 

Άρθρο 86 

Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Το άρθρο 36 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής : 
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«Άρθρο 36 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αναλύεται στα 

εξής: 

α) Εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης κατά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτή 

αποτυπώνεται στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

(ΜΠΔΣ) και στον ετήσιο Προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

β) Αποτελεσματικός συντονισμός, καθοδήγηση και εποπτεία των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., 

σχετικά με την ορθή και ενιαία οικονομική λειτουργία και διαχείριση. 

γ) Αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής των υποχρεώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

και διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

δ) Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και της κινητής περιουσίας του φορέα, βάσει των 

γενικών αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες 

επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος ως εξής: 

α) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ. 

β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών. 

γ) Διεύθυνση Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών.  

δ) Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων.  

ε) Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών.  

στ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.» 

 

Άρθρο 87 

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ 

 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 36Α ως εξής: 

«Άρθρο 36Α 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων 

Επικουρικής και Εφάπαξ είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών 

υποθέσεων και λειτουργιών των κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ, σύμφωνα με τις αρχές και 

τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης. 

2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ 

διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. 

β) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών. 

γ) Τμήμα Εσόδων. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών κλάδων Επικουρικής 

και Εφάπαξ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 

α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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αα) Κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, σε 

συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και μέριμνα για την 

εκτέλεσή τους. 

αβ) Κατάρτιση των ετήσιων ισολογισμών – απολογισμών των κλάδων επικουρικής και 

εφάπαξ. 

αγ) Σχεδιασμός και αναμόρφωση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 

(ΜΠΣΔ) των αυτοτελών κλάδων επικουρικής και εφάπαξ. 

αδ) Τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ. 

αε) Καταμερισμός κοινών δαπανών στους προϋπολογισμούς των κλάδων επικουρικής και 

εφάπαξ. 

αστ) Τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ. 

αζ) Εποπτεία των τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και των αποθεματικών και της ταμειακής 

διαχείρισης. 

αη) Λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών των κλάδων 

επικουρικής και εφάπαξ, καθώς και των εσόδων τους. 

αθ) Υποστήριξη στη σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

αι) Φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών 

οικονομικής διαχείρισης. 

αια) Μέριμνα για την εναρμόνιση και τυποποίηση του λογιστικού σχεδίου των κλάδων 

επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ, καθώς και των λογιστικών μεθόδων και διαδικασιών και 

τυχόν τροποποιήσεών τους. 

αιβ) Διενέργεια πάσης φύσεως συμψηφιστικών εγγραφών και έλεγχος των παραστατικών. 

αιγ) Τήρηση του βιβλίου Μητρώου Παγίων και μέριμνα για την εκποίηση ή την καταστροφή 

του. 

β) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Μέριμνα για τη διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών και των εν γένει 

υποχρεώσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής 

Διαχείρισης, για την επάρκεια των Ταμειακών Διαθεσίμων. 

ββ) Έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής. 

βγ) Έκδοση βεβαιώσεων ετησίων αποδοχών συνταξιούχων και δικαιούχων των αυτοτελών 

κλάδων και αποστολή τους στην ΑΑΔΕ. 

βδ) Καταβολή πάσης φύσεως παροχών, μηνιαίων επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ 

βοηθημάτων μετά από τη διαβίβαση των εκκαθαρισμένων καταστάσεων από τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις. 

βε) Εκκαθάριση και επιμέλεια καταβολής των κληρονομικών δικαιωμάτων. 

βστ) Απόδοση κρατήσεων και φόρων και σύνταξη περιοδικών και ετήσιων δηλώσεων 

απόδοσης φόρων από τις καταβαλλόμενες παροχές των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ. 

βζ) Τήρηση αρχείου των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και των συνοδευτικών 

δικαιολογητικών τους. 

βη) Εξόφληση των πάσης φύσεως θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς του Ταμείου. 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης ββ) δεν μπορεί να συμπτίπτει στο ίδιο 

πρόσωπο που ασκεί τις αρμοδιότητες της περίπτωσης βη) του Τμήματος αυτού. 

γ) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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γα) Παρακολούθηση των διαδικασιών για την είσπραξη των εσόδων των κλάδων επικουρικής 

και εφάπαξ, συγκεντρωτική καταγραφή αυτών και ενημέρωση των αρμόδιων Τμημάτων 

Ασφάλισης και Εσόδων των Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, 

όταν απαιτείται. 

γβ) Λήψη μέτρων για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών των κλάδων 

επικουρικής και εφάπαξ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΕΔΕ. 

γγ) Έκδοση πάσης φύσεως συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για την πορεία εφαρμογής 

αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες του ΚΕΔΕ. 

γδ) Σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων για τη μεγιστοποίηση της εισπραξιμότητας των 

απαιτήσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ. 

γε) Αναζήτηση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ που δεν 

αφορούν σε οφειλές εργοδοτών, όπως οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή παροχές 

πρόνοιας, οι αποδοχές υπαλλήλων των δύο κλάδων και οι οφειλές ενοικίων. 

γστ) Έκδοση βεβαιώσεων για τις πάσης φύσεως εισπράξεις από απαιτήσεις των κλάδων 

επικουρικής και εφάπαξ που αφορούν σε εξαγορές αναγνωρίσεως χρόνων, κληρονομικών 

δικαιωμάτων, ενοικίων και λοιπών οφειλών και δημιουργία των σχετικών ηλεκτρονικών 

αρχείων για την αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης.» 

 

 

Άρθρο 88 

Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων, της διάρθρωσης και της κατανομής 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων 

 

Το άρθρο 39 του π.δ. 8/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 39 

Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων είναι οι 

εξής: 

α. Η εκκαθάριση και πληρωμή των συντάξεων γήρατος, των συντάξεων λόγω θανάτου και 

των συντάξεων ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετίας, Διεθνών Οργανισμών και ΔΣΚΑ. 

β. Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου Συνταξιούχων. 

2. Η Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων διαρθώνεται σε οργανικές μονάδες 

επιπέδου τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Α΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος. 

β) Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος. 

γ) Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος. 

δ) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου. 

ε) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ. 

στ) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Επικουρικών Συντάξεων και Παροχών Εφάπαξ. 

ζ) Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων κατανέμονται 

μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 
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α) Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος με τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

αα) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωμή των συντάξεων 

γήρατος. 

αβ) Ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις 

εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης. 

αγ) Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στον συμψηφισμό συντάξεων 

γήρατος που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών 

καταλογιστικών πράξεων, καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που 

έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. 

αδ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων, καθώς και 

λοιπών κρατήσεων. 

αε) Λήψη δικαστικών μέτρων σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων στις περιπτώσεις μη 

δήλωσης θανάτου του δικαιούχου σύνταξης. 

β) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου με τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

βα) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωμή των συντάξεων 

λόγω θανάτου. 

ββ) Ενημέρωση των τηρούμενων κατά κατηγορία ατομικών μερίδων των συνταξιούχων με 

τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης. 

βγ) Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή τον συμψηφισμό συντάξεων λόγω 

θανάτου που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών 

καταλογιστικών πράξεων, καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που 

έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. 

βδ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και λοιπών 

κρατήσεων. 

βε) Λήψη δικαστικών μέτρων σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων σε περιπτώσεις μη δήλωσης 

του θανάτου του δικαιούχου σύνταξης. 

γ) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

γα) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωμή των συντάξεων 

γήρατος ή λόγω θανάτου για τις χώρες της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας, τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα 

έχει συνάψει ΔΣΚΑ, καθώς και για τους υπαλλήλους διεθνών οργανισμών. 

γβ) Ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις 

εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης. 

γγ) Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στον συμψηφισμό συντάξεων ΕΕ, 

ΕΟΧ, Ελβετίας και ΔΣΚΑ που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, μέριμνα για την ορθή εκτέλεση 

των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των 

ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. 

γδ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και λοιπών 

κρατήσεων. 

γε) Λήψη δικαστικών μέτρων σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων σε περιπτώσεις μη δήλωσης 

θανάτου του δικαιούχου σύνταξης. 

δ) Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

δα) Τήρηση, ενημέρωση, έλεγχος και εκκαθάριση του Μητρώου Συνταξιούχων.  
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δβ) Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών 

πληροφορικής που αφορούν το Μητρώο Συνταξιούχων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

δγ) Τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν την κίνηση και τις 

μεταβολές των συνταξιούχων, καθώς και έκδοση περιοδικών δελτίων κίνησης συνταξιούχων, 

σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης. 

δδ) Έκδοση φύλλων μεταβολών προς τους συνταξιούχους. 

δε) Παροχή πληροφοριών σε δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές και τις 

αποδοχές συνταξιούχων. 

δστ) Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων που αφορούν σε 

συνταξιοδοτικά θέματα. 

ε) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Επικουρικών Συντάξεων και Παροχών Εφάπαξ με τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

εα) Καταβολή των παροχών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ και διεκπεραίωση όλων των 

απαιτούμενων εργασιών. 

εβ) Τήρηση δεδομένων πληρωμών. 

εγ) Ενσωμάτωση των αρχείων αναστολών, των ανεκτέλεστων και ανείσπρακτων επικουρικών 

συντάξεων στο σύστημα πληρωμών. 

εδ) Συγκέντρωση στοιχείων και δημιουργία αρχείου για την αναζήτηση οφειλών από 

επικουρικές συντάξεις και αποστολή στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής 

Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ. 

εε) Εισαγωγή οφειλών συνταξιούχων στο σύστημα πληρωμών και παρακολούθηση της 

εξόφλησής τους. 

εστ) Παροχή στις αρμόδιες Διευθύνσεις στοιχείων πληρωμών που αφορούν σε κληρονομικά 

δικαιώματα από μη εισπραχθείσες συντάξεις. 

εζ) Παραμετροποίηση των αιτημάτων για την παροχή πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων 

που ανάγονται στη διαδικασία καταβολής των παροχών, σε συνεργασία με τη Γενική 

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

εη) Αποστολή των μεταβολών στους πιστωτικούς οργανισμούς, για την εκτέλεση των 

αποφάσεων απονομής επικουρικής σύνταξης. 

εθ) Συγκέντρωση όλων των στοιχείων για την έκδοση των ετησίων βεβαιώσεων εισοδήματος 

των συνταξιούχων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, έκδοση και αποστολή τους στη 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.» 

 

Άρθρο 89 

Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης 

Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης 

 

Το άρθρο 41 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 41 

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης 

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Στέγασης αναλύεται στα εξής: 
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α) Αναβάθμιση της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην υλοποίηση της αποστολής του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

β) Επαγγελματική ανάπτυξη, ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση και αποδοτική 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γ) Στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε κτιριακές εγκαταστάσεις με την κατάλληλη 

υποδομή και ποιοτική αναβάθμιση αυτών. 

δ) Συστηματική καταγραφή και αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

ε) Εξοικονόμηση πόρων μέσω της εγκατάστασης των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε κτίρια 

ιδιοκτησίας του. 

στ) Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και προμηθειών για την ενίσχυση των υπηρεσιών. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης 

διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ως εξής: 

α) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.  

β) Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  

γ) Διεύθυνση Στέγασης. 

δ) Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.  

ε) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

στ) Διεύθυνση Προμηθειών. 

ζ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. 

η) Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου.» 

 

Άρθρο 90 

Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων, της διάρθρωσης και της κατανομής 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Το άρθρο 43 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 43 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

α) Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., με την επιτυχή διάχυση 

της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα. 

β) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., 

στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και των επιχειρησιακών σχεδίων αυτού. 

γ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης, ενημέρωσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

δ) Η συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές και 

πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς, η οργάνωση προγραμμάτων και δράσεων 

ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών, η υλοποίηση προγραμμάτων 

της ΕΕ ή διακρατικών συμφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας, καθώς και ανταλλαγής και 

εκπαίδευσης υπαλλήλων. 

349



ε) Η ανάθεση της συγγραφής εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού σε συναφή με τον σκοπό 

του e-Ε.Φ.Κ.Α. αντικείμενα και δράσεις που αναπτύσσει, καθώς και η πραγματοποίηση 

εκδόσεων. 

στ) Η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων για υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε 

σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. 

ζ) Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων, που προάγουν τους σκοπούς 

του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

η) Η λειτουργία βιβλιοθήκης. 

2. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαρθρώνεται από οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως 

εξής: 

α) Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου. 

β) Τμήμα Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου. 

γ) Τμήμα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως 

εξής: 

α) Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου με 

αρμοδιότητες ως εξής: 

αα) Σχεδιασμός της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε εφαρμογή 

του στρατηγικού σχεδίου και των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων. 

αβ) Διαμόρφωση των κανόνων και των διαδικασιών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, 

σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης ποιότητας. 

αγ) Τήρηση Μητρώου διδακτικού προσωπικού. 

αδ) Ανίχνευση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού του e-

Ε.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, καθώς και ανάλυση και αξιολόγηση 

αυτών. 

αε) Κατάρτιση και επικαιροποίηση του προγραμματισμού εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και 

παρακολούθηση της υλοποίησής του. 

αστ) Σχεδιασμός και κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούν στην εξειδίκευση, 

κατάρτιση, επιμόρφωση και ενημέρωση για το ανθρώπινο δυναμικό του e-Ε.Φ.Κ.Α., για μέλη 

επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, για ιδιώτες, καθώς και για 

υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας 

του φορέα.  

αζ) Πιστοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

καθώς και τροποποίηση και επικαιροποίησή τους, εφόσον αυτό απαιτείται. 

αη) Υποβολή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για έγκριση και πιστοποίηση 

στο ΕΚΔΔΑ. 

αθ) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων, καθώς και τον 

βαθμό μεταφοράς της γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον και υποβολή σχετικών προτάσεων 

βελτίωσης στο Τμήμα Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

αι) Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

αια) Οργάνωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης και της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης 

του προσωπικού, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 
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αιβ) Συντονισμός των Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. όσον αφορά τη διαχείριση προγραμμάτων 

ανταλλαγής τεχνογνωσίας της ΕΕ, καθώς και την εκπροσώπηση του φορέα σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών. 

αιγ) Οργάνωση συμμετοχής του προσωπικού σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, 

εκμάθησης ξένων γλωσσών, καθώς και σε επιμορφωτικά προγράμματα, συνέδρια και 

σεμινάρια για θέματα συναφή προς τα αντικείμενα του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

αιδ) Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού 

τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού 

κύρους, με σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και τη συμμετοχή σε αυτές. 

αιε) Υπολογισμός πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο της 

Διεύθυνσης και υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Διεύθυνση. 

αιστ) Δημιουργία στατιστικών αναφορών και εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων 

εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης. 

β) Τμήμα Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου με αρμοδιότητες ως εξής: 

βα) Υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και λοιπών 

εκπαιδευτικών δράσεων. 

ββ) Επιλογή και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. 

βγ) Εξασφάλιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και των αναγκαίων υποδομών και 

υπηρεσιών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. 

βδ) Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εφοδιασμός 

της με τα απαραίτητα βιβλία και έντυπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφοδιασμός της 

με οπτικοακουστικό υλικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και 

διασύνδεσή της με βιβλιοθήκες άλλων εγχώριων και διεθνών φορέων. 

βε) Διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε 

κατάλληλες δομές του φορέα ή σε πιστοποιημένους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα ή σε κάθε άλλο πρόσφορο χώρο που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

βστ) Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης και της εκπαιδευτικής της 

λειτουργίας εν γένει. 

βζ) Προγραμματισμός των αναγκών για πάγιο, μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια, τη συντήρηση και επισκευή τους. 

βη) Εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης και διασφάλιση της υγιεινής 

των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

βθ) Μελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων των εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

αφορούν θέματα εκπαίδευσης και εισήγηση για την ανάπτυξη νέων, τη βελτίωση των 

υφιστάμενων, καθώς και για την υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών στην αρμόδια 

Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

βι) Τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών δράσεων της 

Διεύθυνσης. 

γ) Τμήμα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος με αρμοδιότητες ως εξής: 

γα) Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και λοιπών 

εκπαιδευτικών δράσεων. 

γβ) Γραμματειακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας. 

γγ) Συγκέντρωση των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αποστολή τους στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία. 
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γδ) Εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης και διασφάλιση της υγιεινής 

των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

γε) Διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε 

κατάλληλες δομές του φορέα ή σε πιστοποιημένους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα ή σε κάθε άλλο πρόσφορο χώρο που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

γστ) Τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών δράσεων του 

Τμήματος. 

4. Έδρα του Τμήματος Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος είναι η Θεσσαλονίκη και η χωρική του 

αρμοδιότητα εκτείνεται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής 

Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.» 

 

Άρθρο 91 

Τροποποίηση του επιχειρησιακού στόχου, της διάρθρωσης και της κατανομής 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας 

Το άρθρο 44 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 44 

Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας είναι η 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

2. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες 

επιπέδου τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Μητρώου. 

β) Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γ) Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας τ.Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας κατανέμονται μεταξύ 

των Τμημάτων ως εξής:  

α) Τμήμα Μητρώου με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

αα) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

αβ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου ακίνητης περιουσίας του τ.Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

αγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου στέγασης υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

αδ) Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί ακινήτων. 

αε) Δήλωση των ακινήτων στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία. 

αστ) Συμπλήρωση εντύπων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την 

ακίνητη περιουσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. και χειρισμός σχετικών με τα έντυπα ζητημάτων. 

αζ) Τήρηση, παρακολούθηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων παγίων εξόδων, έκτακτων 

δαπανών και δαπανών συντήρησης ιδιόκτητων κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. 

αη) Συγκέντρωση τριμηνιαίων αναφορών λειτουργικών εξόδων των κτιρίων των υπηρεσιών 

του φορέα. 

αθ) Έκδοση ετήσιων καταστάσεων λειτουργικών δαπανών και δαπανών τεχνικών εργασιών 

ανά κτίριο.  

αι) Διατήρηση φυσικού αρχείου ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και φύλαξη των τίτλων 

ιδιοκτησίας των ακινήτων. 
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αια) Διασφάλιση της κυριότητας, της νομής και κατοχής της ακίνητης περιουσίας του e-

Ε.Φ.Κ.Α.. 

β) Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-Ε.Φ.Κ.Α. με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Εκπόνηση και αναθεώρηση του πενταετούς προγράμματος και του μακροπρόθεσμου 

προγράμματος στέγασης των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αξιοποίησης της ακίνητης 

περιουσίας του. 

ββ) Υποβολή του πενταετούς προγράμματος, του μακροπρόθεσμου προγράμματος καθώς 

και της αναθεώρησης αυτών στο Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. για έγκριση, συνοδευόμενη από 

αναλυτική τοποθέτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επ’ αυτού. 

βγ) Διαβίβαση των προγραμμάτων στέγασης και αξιοποίησης στη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών για υλοποίηση. 

βδ) Σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του 

πενταετούς και του μακροπρόθεσμου προγράμματος. 

βε) Δημιουργία δεικτών απόδοσης των ιδιόκτητων ακινήτων, σε όρους κόστους. 

βστ) Δημιουργία δεικτών ορθολογικής χρήσης των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, σε όρους κόστους. 

βζ) Περιοδική εκτίμηση των ακινήτων, ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα αξία του 

χαρτοφυλακίου. 

βη) Εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων, καθώς και των μισθωτικών αποδόσεων των 

ακινήτων. 

βθ) Εκπόνηση μελετών αξιοποίησης και ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους. 

βι) Διενέργεια διαγωνισμών εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς, ανταλλαγής και 

παραχώρησης ακινήτων με αντιπαροχή, κατ’ εκτέλεση του εγκεκριμένου προγράμματος 

στέγασης και αξιοποίησης. 

βια) Αξιοποίηση ακινήτων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

βιβ) Αποδοχή των δωρεών και παρακολούθηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων ακινήτων 

υπέρ του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

βιγ) Εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

βιδ) Παρακολούθηση και διαχείριση των εκμισθώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γ) Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με τις ακόλουθες  αρμοδιότητες: 

γα) Εκτίμηση των ακινήτων του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα αξία του 

χαρτοφυλακίου. 

γβ) Εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθώς και των μισθωτικών 

αποδόσεων των ακινήτων. 

γγ) Εκπόνηση μελετών αξιοποίησης και ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους. 

γδ) Αξιοποίηση ακινήτων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

γε) Αποδοχή δωρεών και παρακολούθηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων ακινήτων υπέρ 

του e-Ε.Φ.Κ.Α..» 
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Άρθρο 92 

Επιχειρησιακός στόχος, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Στέγασης 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 44Α ως εξής: 

«Άρθρο 44Α 

Διεύθυνση Στέγασης 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Στέγασης είναι η στέγαση των υπηρεσιών του e-

Ε.Φ.Κ.Α. και η διαχείριση και συντήρηση των ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των 

ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις οικείες Δ.Υ.Π.Ε. 

2. Η Διεύθυνση Στέγασης διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητων. 

β) Τμήμα Στέγασης. 

γ) Τμήμα Συντήρησης.  

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στέγασης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:  

α) Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

αα) Εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού πολυκατοικίας για την εύρυθμη λειτουργία 

αυτής. 

αβ) Ταυτοποίηση των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών για την περιοχή της Αττικής και 

διαβίβασή τους στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή. 

αγ) Κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

αδ) Παρακολούθηση, τήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων πάγιων εξόδων και κάθε 

είδους δαπανών που προκύπτουν από τη στέγαση των υπηρεσιών. 

αε) Παρακολούθηση και διαχείριση των ακινήτων όπου στεγάζονται ή συστεγάζονται 

Υγειονομικές Υπηρεσίες και τα οποία ακίνητα παραχωρήθηκαν προς χρήση άνευ 

ανταλλάγματος στις οικείες Δ.Υ.ΠΕ. σύμφωνα με τον ν. 4238/2014 (Α΄38). 

β) Τμήμα Στέγασης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κεντρικές 

Υπηρεσίες, έλεγχος των αντίστοιχων προγραμμάτων που συντάσσονται από τρίτους, καθώς 

και μέριμνα για την έγκρισή τους. 

ββ) Διενέργεια διαγωνισμών μίσθωσης σε εκτέλεση του προγράμματος στέγασης, σύνταξη 

των απαιτούμενων προδιαγραφών, σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών. 

βγ) Συντονισμός για την υλοποίηση της εγκατάστασης των μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε 

ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους. 

βδ) Λήψη μέτρων τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων 

και των συνθηκών εργασίας. 

βε) Καταγραφή και επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας όσον αφορά 

άτομα με αναπηρίες (ΑμΕΑ). 

βστ) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ στα κτίρια και βελτίωση της ποιότητας των 

συνθηκών εξυπηρέτησής τους. 

βζ) Παρακολούθηση και διαχείριση των μισθώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

βη) Διατήρηση και διαχείριση του φυσικού αρχείου των μισθώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γ) Τμήμα Συντήρησης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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γα) Συντήρηση και φύλαξη των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του e-

Ε.Φ.Κ.Α.. 

γβ) Εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή 

των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, οχημάτων και 

συσκευών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γγ) Εγκατάσταση, απεγκατάσταση, μεταφορά, συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας 

υποδομών και εξοπλισμού σταθερής τηλεφωνίας, όπως τηλεφωνικές γραμμές και 

τηλεφωνικές συσκευές, του εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου, όπως φαξ, 

φωτοαντιγραφικά, αριθμομηχανές, καθώς και εκτέλεση σχετικών εργασιών και επίβλεψή 

τους. 

4. Η Διεύθυνση Στέγασης μπορεί να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Το 

προσωπικό της υποχρεούται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, 

ανάλογα με τις ανάγκες και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας e-Ε.Φ.Κ.Α. και των υποδομών στέγασης των υπηρεσιών του 

φορέα.» 

 

Άρθρο 93 

Επιχειρησιακός στόχος, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Το άρθρο 45 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 45 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η εξασφάλιση των 

κατάλληλων υποδομών στο σύνολο των κτιρίων της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες 

του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η διαρκής συντήρηση, βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των κτιρίων 

ιδιοκτησίας του. 

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου 

Υποδιεύθυνσης και Τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Δημοπρατήσεων. 

β) Τμήμα Μελετών. 

γ) Τμήμα Κατασκευών. 

δ) Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα τις 

Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας 

και Ηπείρου, η οποία διαρθρώνεται περαιτέρω από οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος 

ως εξής: 

δα) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών. 

δβ) Τμήμα Κατασκευών. 

δγ) Τμήμα Συντήρησης. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων 

ως εξής:  

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Δημοπρατήσεων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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αα) Συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτημάτων που αφορούν σε κτιριακές και 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα των ιδιόκτητων ακινήτων του e-

Ε.Φ.Κ.Α. και των μισθωμένων χώρων όπου στεγάζονται υπηρεσίες. 

αβ) Διαχωρισμός των αιτημάτων σε όσα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και σε όσα μπορούν 

να συμπεριληφθούν σε πενταετές πρόγραμμα ή μακροπρόθεσμο πρόγραμμα στέγασης και 

αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. 

αγ) Ενημέρωση των Διευθύνσεων Στέγασης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας για τα 

έκτακτα τεχνικά θέματα που απαιτούν επέμβαση κατά προτεραιότητα. 

αδ) Διαβίβαση των αιτημάτων τεχνικής φύσης στα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθούν. 

αε) Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και έγκρισή τους, καθώς και έγκριση της πίστωσης 

από τα αρμόδια όργανα του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του εποπτεύοντος Υπουργείου. 

αστ) Διενέργεια της διαδικασίας διαγωνισμών τεχνικών έργων και μελετών και κατακύρωση 

των αποτελεσμάτων. 

αζ) Κατάρτιση συμβάσεων για τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. 

αη) Έλεγχος των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ), των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών 

Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και των λογαριασμών των εργοληπτών, καθώς και 

έλεγχος της αμοιβής των μελετητών. 

αθ) Τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα αντικείμενα και 

τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης. 

αι) Συντονισμός του συνόλου των θεμάτων τεχνικής φύσης σε όλη την επικράτεια, 

παρακολούθηση της πραγματοποίησης των δράσεων, της τήρησης των σχετικών 

χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

αια) Συγκρότηση και γραμματειακή υποστήριξη του Ανώτατου Τεχνικού Συμβουλίου και 

άλλων επιτροπών της Διεύθυνσης. 

β) Τμήμα Μελετών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή, επισκευή, διαρρύθμιση και τον εξωραϊσμό 

κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έκδοση των απαραίτητων αδειών και 

εγκρίσεων, σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών 

και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. 

ββ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους 

εκπόνησης μελετών, αξιολόγηση των μελετών και παραλαβή των συμβάσεων. 

βγ) Επίβλεψη και παραλαβή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

βδ) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών. 

βε) Έλεγχος κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, μισθωμένων 

και προς μίσθωση κτιρίων. 

βστ) Έλεγχος και διασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργικότητας των υποδομών 

στέγασης. 

βζ) Σύνταξη και έλεγχος των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή, επισκευή, 

διαρρύθμιση και τον εξωραϊσμό κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

βη) Σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών, όπως του οικοδομικού υλικού και της ανάλυσης 

χώρων, τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού, πλην του ηλεκτρονικού. 

βθ) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου, υποδομών και 

εξοπλισμού σταθερής τηλεφωνίας και μεταφορικών μέσων. 
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βι) Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για 

την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε μεταφορικά μέσα. 

βια) Αγορά, επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των μεταφορικών μέσων του e-

Ε.Φ.Κ.Α.. 

γ) Τμήμα Κατασκευών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

γα) Εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων κτιρίων, εκσυγχρονισμού, 

ανακαίνισης και διαρρύθμισης υφιστάμενων κτιρίων. 

γβ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης 

τεχνικών έργων. 

γγ) Παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης 

τεχνικών έργων. 

γδ) Διαχείριση νομικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων, σε 

συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. 

γε) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών. 

γστ) Παροχή γνωμοδοτήσεων για τον καθορισμό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δημόσιων 

και ιδιωτικών τεχνικών έργων. 

γζ) Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών 

Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ). 

4. Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των 

Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

αα) Συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτημάτων που αφορούν σε κτιριακές και 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ιδιόκτητων ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και μισθωμένων 

χώρων όπου στεγάζονται υπηρεσίες. 

αβ) Διαχωρισμός των αιτημάτων σε όσα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και σε όσα μπορούν 

να συμπεριληφθούν σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο πρόγραμμα στέγασης ή 

αξιοποίησης. 

αγ) Διαβίβαση των αιτημάτων τεχνικής φύσης στα αρμόδια τμήματα της Υποδιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθούν. 

αδ) Συντονισμός για την εγκατάσταση των μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητους ή 

μισθωμένους χώρους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας. 

αε) Εκπόνηση μελετών για την επισκευή, διαρρύθμιση και τον εξωραϊσμό κτιριακών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, 

σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών, 

ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. 

αστ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους 

εκπόνησης μελετών, αξιολόγηση των μελετών και παραλαβή των συμβάσεων. 

αζ) Επίβλεψη και παραλαβή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

αη) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών. 

αθ) Έλεγχος κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, μισθωμένων 

και προς μίσθωση κτιρίων. 

αι) Έλεγχος και διασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας και της λειτουργικότητας των 

υποδομών στέγασης. 

αια) Σύνταξη και έλεγχος των τευχών δημοπράτησης για την επισκευή, διαρρύθμιση και τον 

εξωραϊσμό κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
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αιβ) Σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών, όπως για το οικοδομικό υλικό και την ανάλυση 

χώρων, τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού, πλην του ηλεκτρονικού. 

β) Τμήμα Κατασκευών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων κτιρίων, εκσυγχρονισμού, 

ανακαίνισης και διαρρύθμισης υφιστάμενων κτιρίων. 

ββ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης 

τεχνικών έργων. 

βγ) Παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης 

τεχνικών έργων. 

βδ) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών. 

βε) Παροχή γνωμοδοτήσεων για τον καθορισμό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δημόσιων και 

ιδιωτικών τεχνικών έργων. 

βστ) Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών 

Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ). 

γ) Τμήμα Συντήρησης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

γα) Εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των 

κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, οχημάτων και 

συσκευών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γβ) Εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών για εγκατάσταση, απεγκατάσταση, μεταφορά, 

συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας υποδομών και εξοπλισμού σταθερής 

τηλεφωνίας, όπως τηλεφωνικές γραμμές και τηλεφωνικές συσκευές, καθώς και του 

εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου, όπως φαξ, φωτοαντιγραφικά, αριθμομηχανές, καθώς 

και εκτέλεση των σχετικών εργασιών και επίβλεψή τους. 

5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δύναται να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 

Το προσωπικό της υποχρεούται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, 

ανάλογα με τις ανάγκες και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των 

συστημάτων και εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του φορέα.» 

Άρθρο 94 

Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Το άρθρο 48 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 48 

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναλύεται 

στα εξής: 

α) Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον e-Ε.Φ.Κ.Α., βασισμένη στις βέλτιστες 

πρακτικές και μεθοδολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. 

β) Ανάπτυξη και παροχή ποιοτικών και με ασφάλεια υπηρεσιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και στους πολίτες. 
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2. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες 

επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος ως εξής: 

α) Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας. 

β) Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

γ) Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

ε) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. 

3. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών δύναται να λειτουργεί όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας και κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, ανάλογα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων και 

εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του φορέα.» 

Άρθρο 95 

Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων της διάρθρωσης και της κατανομής 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας 

Το άρθρο 49 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 49 

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας είναι οι 

εξής: 

α) Ο γενικός σχεδιασμός των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

β) Ο συντονισμός των ενεργειών και των εργασιών των υπολοίπων υπηρεσιών της Γενικής 

Διεύθυνσης για την προμήθεια εξοπλισμού, εφαρμογών και υπηρεσιών Πληροφορικής και 

επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γ) Η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας διαρθρώνεται από οργανικές 

μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού. 

β) Τμήμα Προδιαγραφών, Προμήθειας και Μητρώου Εξοπλισμού και Λογισμικού. 

γ) Τμήμα Ασφάλειας Συστημάτων και Εφαρμογών. 

δ) Τμήμα Ασφάλειας από Κυβερνοεπιθέσεις. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας κατανέμονται 

μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

αα) Προσδιορισμός, ανάλυση και σχεδιασμός του έργου του e-Ε.Φ.Κ.Α..  

αβ) Σύνταξη μελετών και προτάσεων για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών. 

αγ) Παρακολούθηση, προγραμματισμός, προετοιμασία και διαχείριση έργων μέσω 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και λοιπών ευρωπαϊκών στρατηγικών σχεδίων. 

αδ) Έρευνα και σχεδιασμός για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

αε) Συγκέντρωση των εισηγήσεων των χρηστών και καταγραφή των αναγκών για θέματα 

πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 
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αστ) Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου και εντοπισμού προβλημάτων στη 

λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

αζ) Συντονισμός των ενεργειών και των εργασιών των υπολοίπων υπηρεσιών της Γενικής 

Διεύθυνσης για την προμήθεια εξοπλισμού, εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

αη) Συντονισμός των Περιφερειακών Τμημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών σε θέματα 

λειτουργίας και υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού. 

αθ) Σύνταξη και επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου πληροφορικής και επικοινωνιών. 

β) Τμήμα Προδιαγραφών, Προμήθειας και Μητρώου Εξοπλισμού και Λογισμικού με τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Προσδιορισμός και σύνταξη των προδιαγραφών σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού, 

εφαρμογών, υπηρεσιών και αναλωσίμων πληροφορικής και επικοινωνιών. 

ββ) Παρακολούθηση των ενεργειών διαβούλευσης, δημοσίευσης και αξιολόγησης των 

διαγωνισμών εξοπλισμού, εφαρμογών, υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών και 

αναλωσίμων. 

βγ) Παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης έργων 

και προμήθειας αναλώσιμων που αφορούν σε εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

βδ) Παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

 βε) Τήρηση και ενημέρωση Μητρώου εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών 

πληροφορικής και επικοινωνιών. 

γ) Τμήμα Ασφάλειας Συστημάτων και Εφαρμογών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

γα) Παρακολούθηση και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη των τεχνολογιών σε θέματα 

ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. 

γβ) Εκπόνηση μελετών και διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση της πολιτικής και του 

σχεδίου ασφάλειας που εφαρμόζεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γγ) Παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου ασφάλειας και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς του. 

γδ) Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών εναρμόνισης των πληροφοριακών συστημάτων 

του e-Ε.Φ.Κ.Α. με εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας. 

γε) Σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων ασφάλειας, καθώς και ετήσιας 

απολογιστικής έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σχεδίου ασφάλειας. 

γστ) Επιμέλεια για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και γενικά των διαβαθμισμένων πληροφοριών σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας 

Δεδομένων για σχετικά ζητήματα. 

δ) Τμήμα Ασφάλειας από Κυβερνοεπιθέσεις με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

δα) Εκτίμηση και ανάλυση κινδύνου επί των εφαρμογών του e-Ε.Φ.Κ.Α. από 

κυβερνοεπιθέσεις. 

δβ) Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στο πεδίο της ασφάλειας από 

κυβερνοεπιθέσεις. 

δγ) Σχεδιασμός εφαρμογών και διατάξεων ασφαλείας κατά κυβερνοεπιθέσεων. 

δδ) Σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια εφαρμογών και διατάξεων ασφαλείας κατά 

κυβερνοεπιθέσεων. 
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δε) Σύνταξη του μέρους του σχεδίου ασφαλείας που αφορά στην προστασία από 

κυβερνοεπιθέσεις. 

δστ) Συντονισμός με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του e-

Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή των απαιτήσεων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

δζ) Σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων, καθώς και ετήσιας απολογιστικής έκθεσης 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα της προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.» 

 

Άρθρο 96 

Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων της διάρθρωσης και της κατανομής 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

Το άρθρο 51 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 51 

Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

είναι οι εξής: 

α) Ο γενικός σχεδιασμός, η επιλογή και η ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για την 

υποστήριξη των λειτουργιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

β) Η διαχείριση και η υποστήριξη των εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και η αξιοποίηση 

της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των 

υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γ) Η υποστήριξη του προσωπικού του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη 

λειτουργία των εφαρμογών. 

2. Η Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθώνεται σε οργανικές 

μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εσωτερικών Εφαρμογών Πληροφορικής. 

β) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων. 

γ) Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εσωτερικών Εφαρμογών Πληροφορικής με τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

αα) Προσδιορισμός, ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη εσωτερικών εφαρμογών και πρόταση 

για την προμήθεια έτοιμων εμπορικών πακέτων λογισμικού που απαιτούνται για την 

υποστήριξη του έργου του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

αβ) Συντήρηση, βελτίωση και επικαιροποίηση των εσωτερικών εφαρμογών πληροφορικής 

και επικοινωνιών. 

αγ) Σχεδιασμός και υλοποίηση μεταπτώσεων από παλαιά συστήματα. 

αδ) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για τον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων. 

αε) Συντονισμός με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

για την εφαρμογή των αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα. 
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αστ) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών. 

αζ) Ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των εφαρμογών πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

αη) Έκδοση περιοδικών και έκτακτων τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών πινάκων 

σχετικών με το έργο των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

β) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

βα) Μέριμνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων 

πληροφορικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών. 

ββ) Προετοιμασία, επεξεργασία, έλεγχος και εισαγωγή δεδομένων στις βάσεις δεδομένων 

του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

βγ) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για την ποιότητα και την 

ακεραιότητα των δεδομένων. 

βδ) Ένταξη και ενσωμάτωση των δεδομένων άλλων φορέων στις βάσεις δεδομένων του e-

Ε.Φ.Κ.Α.. 

βε) Υποστήριξη, ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών, καθώς και καταγραφή και 

αξιολόγηση των προβλημάτων και των παρατηρήσεων που γίνονται από τους χρήστες. 

βστ) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για τον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων. 

βζ) Καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής των δεδομένων, προετοιμασία και σύναψη 

συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με άλλους φορείς. 

βη) Προσδιορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα, καθώς και 

πιστοποίηση των χρηστών. 

βθ) Προσδιορισμός, ανάλυση και μέριμνα για την ανάπτυξη εφαρμογών. 

βι) Διαχείριση και υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλλαγής και διαχείρισης πληροφοριών 

που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information, 

EESSI), μεταξύ ασφαλιστικών φορέων των κρατών-μελών της ΕΕ, του ΕΟΧ, της Ελβετίας και 

των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΔΣΚΑ). 

βια) Εφαρμογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δεδομένων από εσωτερικές και 

εξωτερικές απειλές και κινδύνους. 

γ) Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

γα) Υποδοχή των αναφορών βλαβών και προβλημάτων που υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου, 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή εγγράφων από τους εσωτερικούς χρήστες των Συστημάτων 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του φορέα και καταγραφή αυτών σε σύστημα υποστήριξης 

και διαχείρισης βλαβών και προβλημάτων του ΟΠΣ του φορέα. 

γβ) Παροχή υποστήριξης πρώτου επιπέδου στους εσωτερικούς χρήστες των συστημάτων 

πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα, επίλυση όσων προβλημάτων μπορούν να 

επιλυθούν στο επίπεδο του Τμήματος και ολοκλήρωση των αναφορών για τα προβλήματα 

που επιλύονται σε επίπεδο Τμήματος στο σύστημα υποστήριξης και διαχείρισης βλαβών και 

προβλημάτων του ΟΠΣ του φορέα. 

γγ) Αναγνώριση των βλαβών και των προβλημάτων που δεν μπορούν να επιλυθούν σε 

επίπεδο Τμήματος, ιεράρχηση προτεραιότητας και προώθηση στην αρμόδια Υπηρεσία της 

Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ανάλογα με την κατηγορία και τη 

σπουδαιότητα του προβλήματος. 
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γδ) Παρακολούθηση της πορείας επίλυσης των προβλημάτων και των βλαβών από τις 

αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

γε) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις βλάβες, τα προβλήματα και τις ανάγκες 

υποστήριξης των εσωτερικών χρηστών των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 

φορέα. 

γστ) Υποβολή προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της επίλυσης των προβλημάτων και την 

παροχή υποστήριξης στους εσωτερικούς χρήστες των Συστημάτων Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών του φορέα.» 

 

Άρθρο 97 

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Το άρθρο 52 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 52 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι οι εξής: 

α) Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για τη βελτίωση 

της απόδοσης της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

β) Ο γενικός σχεδιασμός, η επιλογή και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών 

προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

γ) Η υποστήριξη λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών για την 

εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους. 

δ) Η διαχείριση και συντήρηση του δικτυακού τόπου του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

ε) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διασυνδέσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα του 

Δημοσίου για την άντληση και αποστολή πληροφοριών, με σκοπό τον περιορισμό των 

διοικητικών βαρών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών.  

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται σε οργανωτικές μονάδες 

επιπέδου Τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. 

β) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Ιστότοπου και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. 

γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Προώθησης Διαλειτουργικότητας. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται μεταξύ των 

Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

αα) Ανίχνευση, καταγραφή, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης 

των πολιτών, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

αβ) Συντήρηση, βελτίωση και επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

αγ) Διαμόρφωση, υλοποίηση και εφαρμογή κανόνων και συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης 

των ασφαλισμένων, εργοδοτών και συνταξιούχων. 

αδ) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για τον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων. 
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αε) Συντονισμός με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

για την εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

κινδύνους για τα δεδομένα. 

αστ) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών. 

β) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Ιστότοπου και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με 

αρμοδιότητες ως εξής: 

βα) Υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

ββ) Διαρκή ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

βγ) Καταγραφή και αξιολόγηση των παρατηρήσεων των πολιτών που υποβάλλονται μέσω 

του ιστότοπου του e-Ε.Φ.Κ.Α., με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

βδ) Ανάρτηση πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού, καθώς και κατά περίπτωση 

οδηγιών στην ιστοσελίδα. 

βε) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για τον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων. 

βζ) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και τη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

βη) Συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. 

γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Προώθησης Διαλειτουργικότητας με τις ακόλουθες αρμοδιότητες : 

γα) Συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για την επικοινωνία με άλλους φορείς του 

δημοσίου, με σκοπό την ηλεκτρονική διασύνδεση και την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για 

την αυτόματη λήψη πληροφορίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διοικητικών 

διαδικασιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.  

γβ) Λήψη και επεξεργασία αιτημάτων φορέων για την παροχή πληροφόρησης από τα 

συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω διαλειτουργικότητας, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού 

βάρους των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

γγ) Σχεδιασμός, ανάπτυξη, συντήρηση και βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

διαλειτουργικότητας.  

γδ) Συντονισμός με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

για την εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα. 

γε) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών. 

γστ) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για τον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων. 

γζ) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για το πλήθος των συναλλαγών.»  

 

Άρθρο 98 

Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων της διάρθρωσης και της κατανομής 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Μελετών 

Το άρθρο 55 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Άρθρο 55 

Διεύθυνση Μελετών 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μελετών είναι οι εξής: 

α) Η πραγματοποίηση μελετών και αναλύσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του e-

Ε.Φ.Κ.Α., η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και η 

αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων. 

β) Η μελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση διεθνών πρακτικών στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

2. Η Διεύθυνση Μελετών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής: 

α) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών. 

β) Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων. 

γ) Τμήμα Δεδομένων. 

δ) Τμήμα Στατιστικών και Μελετών Επικουρικής και Εφάπαξ. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 

α) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

αα) Εκπόνηση ερευνών, μελετών και αναλύσεων για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και 

συνταξιοδοτικού συστήματος βάσει αρχών, όπως κόστους-οφέλους, με σκοπό την 

επισήμανση προβλημάτων, τη διερεύνηση αιτιών, την ανάλυση δυνατοτήτων και 

προοπτικών ανάπτυξης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος. 

αβ) Κατάρτιση αναλογιστικών μελετών, σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του e-

Ε.Φ.Κ.Α. γενικά, καθώς και προς την κατά κλάδους ή τομείς δραστηριότητά του. 

αγ) Ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των πάσης φύσεως παροχών που 

χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α στους ασφαλισμένου., παρακολούθηση των ασφαλιστικών μεγεθών και 

υπολογισμός σχετικών δεικτών.  

αδ) Προβλέψεις και εκτιμήσεις ασφαλιστικών μεγεθών και σύνταξη συναφών εκθέσεων. 

αε) Ανάπτυξη αναλογιστικού μοντέλου και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του σε 

ετήσια βάση,  

αστ) Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και αναλύσεων για θέματα συντάξεων και 

ασφάλισης. 

β) Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

βα) Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και ενημέρωση των γεωγραφικών, 

δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στην εφαρμογή 

του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και παροχή της αναγκαίας τεκμηρίωσης 

και πληροφόρησης. 

ββ) Παροχή επιστημονικής υποστήριξης στα όργανα διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

βγ) Κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων 

απασχόλησης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σύνταξη συναφών εκθέσεων. 

βδ) Ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγής, 

νοσηρότητας, θνησιμότητας, εργατικών ατυχημάτων των ασφαλισμένων και κατάρτιση 

συναφών εκθέσεων. 

βε) Κατάρτιση οικονομικών μελετών σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του e-

Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και προς την κατά κλάδους και τομείς δραστηριότητά του. 

βστ) Διενέργεια τακτικών και έκτακτων μετρήσεων που αφορούν στο επίπεδο ικανοποίησης 

των πολιτών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης. 
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βζ) Εκπόνηση στατιστικών και οικονομικών μελετών και αναλύσεων για θέματα συντάξεων 

και ασφάλισης. 

γ) Τμήμα Δεδομένων με αρμοδιότητες ως εξής:  

γα) Συλλογή, εξαγωγή και τήρηση στατιστικών στοιχείων για την εφαρμοζόμενη ασφαλιστική 

και συνταξιοδοτική πολιτική και ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος ανάλυσης 

πληροφοριών και δεδομένων. 

γβ) Συγκέντρωση, ανταλλαγή δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογών διαλειτουργικότητας, σε 

συνεργασία με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, φορείς άλλων 

Κρατών εκτός ΕΕ, ημεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκμηρίωσης. 

γγ) Συγκέντρωση, επικαιροποίηση, επεξεργασία, ταξινόμηση, αποθήκευση και διανομή όλων 

των στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που χρειάζονται για την παραγωγή του έργου 

των Κεντρικών Υπηρεσιών της Διοίκησης. 

γδ) Καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και σύναψη συμφωνιών 

ανταλλαγής δεδομένων. 

δ) Τμήμα Στατιστικών και Μελετών Επικουρικής και Εφάπαξ με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

δα) Συγκέντρωση και παροχή οικονομικών και στατιστικών στοιχείων για τους κλάδους 

επικουρικής και εφάπαξ. 

δβ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών, σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων, 

των εργοδοτών, των συνταξιούχων και των δικαιούχων εφάπαξ παροχών στους κλάδους 

επικουρικής και εφάπαξ. 

δγ) Σύνταξη αναλογιστικών μελετών ή επιμέλεια για την παροχή όλων των απαιτούμενων 

στοιχείων στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για τους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ. 

δδ) Παρακολούθηση του δείκτη βιωσιμότητας των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ. 

δε) Κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης σε οικονομικά και στατιστικά στοιχεία όλων των 

υπηρεσιών και των ελεγκτικών μηχανισμών και παραγωγή και σύνταξη αναφορών που 

απαιτούνται για τους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ. 

δστ) Παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ για τον τρόπο και 

τον χρόνο συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων.» 

 

Άρθρο 99 

Τροποποίηση του άρθρου 72 του π.δ. 8/2019 

Το άρθρο 72 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 72 

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

 

1. Στις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 

του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του 

κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 
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α. Στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γραφείου του 

Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α., προΐσταται ο εκάστοτε Προϊστάμενος αυτού. 

β. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Θεσσαλονίκης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή 

υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 

γ. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι 

κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής. 

δ. Στις Διεύθυνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνηση Διεθνών Συνεργασιών προΐσταται 

υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών 

ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού. Ο Προϊστάμενος  

πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών άριστης γνώσης ξένης γλώσσας. 

ε. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ 

Αναλογιστών ή ΠΕ Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας 

Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Δημοσιονομικών. 

στ. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή 

υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού, κάτοχοι τίτλου 

σπουδών Οικονομικής κατεύθυνσης.» 

 

 

Άρθρο 100 

Τροποποίηση του άρθρου 73 του π.δ. 8/2019 

Το άρθρο 73 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 73 

Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

1. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Διοίκησης προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 

του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του 

κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας 

Μηχανικών και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών 

Γραμματέων. 

2. Τμήματα Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων.  

α. Στο Τμήμα Μισθωτών προΐσταται ένας εκ των υπηρετούντων στο Γραφείο Νομικού 

Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α., Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ο οποίος ορίζεται από τον 

Προϊστάμενο του Γραφείου αυτού και στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί η αρμοδιότητα 

ανάθεσης των υποθέσεων στους δικηγόρους του Τμήματος αυτού. 

β. Στα Τμήματα Μη Μισθωτών και Επικουρικής και Εφάπαξ προΐσταται Νομικός Σύμβουλος 

ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έμμισθος δικηγόρος, υπό την 
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προϋπόθεση ότι είχε διατελέσει Νομικός Σύμβουλος ενταχθέντος φορέα. Οι προϊστάμενοι 

των Τμημάτων αυτών ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου 

του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

γ. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού, κατά προτίμηση κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής. 

3. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στις Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου και Έλεγχου 

Εσωτερικών Υποθέσεων, Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

Διαδικασιών, καθώς και Διευθέτησης Αναφορών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του 

κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του 

κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας 

Μηχανικών. 

4. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ 

Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού. 

5. Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ 

Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, 

ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

6. Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ 

Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, 

ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

7. Στα Τμήματα που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις Συντάξεων, Συντάξεων Δημοσίου 

Τομέα, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Δημοσιονομικών ή 

υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Δημοσιονομικών 

ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ 

Δημοσιονομικών. 

8. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας προΐστανται 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών, 

ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει 

αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

9. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ 

Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, 

ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

10. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προΐστανται 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών 

ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει 

αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

11. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Στέγασης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας 

Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας 
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Διοικητικού Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας 

Διοικητικών Γραμματέων, εκτός: 

α. Των Τμημάτων των Διευθύνσεων Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Στέγασης, όπου 

προΐστανται και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι 

κλάδου ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 

β. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, όπου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων 

των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 

12. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή κατηγορίας TE 

κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 

Προσωπικού Η/Υ. 

13. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης 

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ 

Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή 

υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας 

ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 

Διοικητικών Γραμματέων. 

14. Σε όλα τα Τμήματα Διοικητικής Μέριμνας που υπάγονται απευθείας στις Γενικές 

Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-

Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ 

Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-

Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι 

κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.» 

 

Άρθρο 101 

Τροποποίηση των άρθρων 75 και 76 του π.δ. 8/2019 

1. Το άρθρο 75 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 75 

Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) 

 

1. Ως προϊστάμενοι στις ΠΥΣΥ επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-

Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ 

Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-

Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών. 

2. Στα Τμήματα Συντονισμού και Υποστήριξης των ΠΥΣΥ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας 

ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του 
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κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του 

κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας 

Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων. 

3. Στα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή κατηγορίας TE 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.» 

2. Το άρθρο 76 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 76 

Προϊστάμενοι Τοπικών Διευθύνσεων 

 

1. Στις Τοπικές Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας 

Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας 

Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή κατηγορίας TE κλάδου/ ειδικότητας 

Διοικητικού-Λογιστικού. 

2. Σε όλα τα Τμήματα των Τοπικών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του 

κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του 

κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας 

Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.» 

 

Άρθρο 102 

Το άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 87 

Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από πρόταση του 

Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών και 

Τοπικών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως εξής: 

α) Των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) εντός έξι (6) μηνών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος. 

β) Των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) 

εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

γ) Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) εντός τεσσάρων (4) 

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της κάθε ΠΥΣΥ υπάγονται σε αυτή όλες οι Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. που ανήκουν στη 

χωρική της αρμοδιότητα. 

δ) Των Τοπικών Διευθύνσεων Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, 

Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Καρδίτσας, 

Τρικάλων, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου,  Αρκαδίας, 
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Λακωνίας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α΄, Β΄, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, εντός έξι (6) 

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

ε) Των Τοπικών Διευθύνσεων Α΄, Β΄ Έβρου, Α΄, Β΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Πέλλας, Α΄, Β΄ Κοζάνης, Α΄, 

Β΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄ Λάρισας, Α΄, Β΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄ Φθιώτιδας, Α΄, Β΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄ 

Εύβοιας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αχαΐας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄,Β΄ Ηλείας, Αργολίδας, Α΄, Β΄ 

Κορινθίας, Α΄, Β΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, εντός οκτώ 

(8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

στ) Των Τοπικών Διευθύνσεων που έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκης εντός δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

ζ) Των Τοπικών Διευθύνσεων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής εντός 

δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

η) Όλες οι περιφερειακές και τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η Διεύθυνση 

Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ διατηρούν την αρμοδιότητα της εκκαθάρισης, 

ενταλματοποίησης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των 

ενταχθέντων φορέων κοινωνικής ασφάλισης  στον e-Ε.Φ.Κ.Α., έως τη δημοσίευση της 

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

θ) Τα Τμήματα που περιγράφονται στην με αριθμ. οικ. 11317/3547/9.3.2017 (Β΄ 1643) κοινή 

απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συνεχίζουν να λειτουργούν και υπάγονται στη 

Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην ως άνω 

απόφαση. Η λειτουργία των Τμημάτων αυτών παύει με τη δημοσίευση της απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

και το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους μεταφέρεται στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

ι) Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του e-

Ε.Φ.Κ.Α., μπορούν να συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες των περιπτώσεων η΄ και θ΄ και 

να μεταφέρονται αρμοδιότητες μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. των 

περιπτώσεων αυτών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έως τη δημοσίευση της 

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου.» 

Άρθρο 103 

Ειδικές διατάξεις 

1. Η από 09.04.2012 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), η οποία κατόπιν αποφάσεων των διοικητικών 

συμβουλίων των δύο φορέων ίσχυε τροποποιημένη έως τις 31.12.2018, παρατείνεται 

αυτοδικαίως από τη λήξη της έως την ημερομηνία υπογραφής της νέας συμφωνίας που θα 

συναφθεί μεταξύ των δύο φορέων. 
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Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30ης.6.2020. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, 

ιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών δύναται να διατίθεται στον Ε.Φ.Κ.Α, προσωπικό των 

οικείων επιστημονικών συλλόγων. Το προτεινόμενο προσωπικό τοποθετείται με απόφαση 

του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ επιλογή και απασχολείται προσωρινά στην υλοποίηση 

υποστηρικτικών διαδικασιών ή προπαρασκευαστικών εργασιών των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων των τομέων Νομικών, Υγειονομικών, Μηχανικών και ΕΔΕ. Με απόφαση του Δ.Σ. 

του Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να ρυθμίζονται η διαδικασία, οι κατηγορίες των θέσεων, η κατανομή, ο 

αριθμός, ο χρόνος απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της παρούσας.  

Η δαπάνη της μισθοδοσίας και εν γένει οι πάσης φύσεως αμοιβές των διατιθέμενων με την 

παράγραφο 1 βαρύνει τον φορέα προέλευσης. 

3. Στις συνιστώμενες με τον παρόντα νόμο οργανωτικές μονάδες, στις ΠΥΣΥ και στις μονάδες 

του π.δ. 8/2019 που με τον παρόντα νόμο τροποποιούνται η αρμοδιότητα και το αντικείμενό 

τους, δύναται να τοποθετηθούν σε θέσεις προϊσταμένου υπάλληλοι προερχόμενοι από τον 

Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Οι υπάλληλοι τοποθετούνται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

ν. 4492/2017, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως 

ακολούθως: «δ) διασταυρωθεί η μη ύπαρξη εκχώρησης του τιμολογίου σε πιστωτικά 

ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο. Μέχρι τις 31.3.2020 τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες 

πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστείλουν 

στον Ε.Φ.Κ.Α. με μαγνητικό μέσο τα στοιχεία τιμολογίων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες με 

το άρθρο αυτό υποχρεώσεις, που τους έχουν εκχωρηθεί. Με απόφαση του Διοικητή του 

Ε.Φ.Κ.Α καθορίζονται τα στοιχεία των τιμολογίων και η διαδικασία υποβολής. Ο Ε.Φ.Κ.Α. δεν 

ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο έναντι πιστωτικού ιδρύματος, εταιρείας πρακτόρευσης 

και δικαιούχου-φυσικού ή νομικού προσώπου που παρέλειψε να αποστείλει τα στοιχεία του 

προηγούμενου εδαφίου, ακόμα και αν σε οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί επίδοση 

εκχώρησης». 

5. Ο Διοικητής μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει στους Υποδιοικητές ή σε 

Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να 

υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Διοικητή». Οι Υποδιοικητές δύνανται στην 

περίπτωση μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων του Διοικητή να προβαίνουν σε 

περαιτέρω μεταβίβασή τους σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α.. 

Άρθρο 104 

Έναρξη ισχύος 

1. Το Πρώτο, το Δεύτερο και Τέταρτο Μέρος τίθεται σε ισχύ από την 1η.3.2020. 

2. Το Τρίτο Μέρος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. 
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                              Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                            ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Χρ. Σταϊκούρας                                Ν.-Γ. Δένδιας                      Μ. Χρυσοχοϊδης 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                                      ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ                               ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

                                                                    ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

Ν. Παναγιωτόπουλος                          Ν. Κεραμέως                                    Ι. Βρούτσης  

 

          ΥΓΕΙΑΣ                                               ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

     Β. Κικίλιας                     Κων. Τσιάρας                       Π.Θεοδωρικάκος 

 

      ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                                        ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ                         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                            ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                         ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

                        

 

Κ. Πιερρακάκης                                      Ι. Πλακιωτάκης                       Μ. Βορίδης    

                                          

                                                                  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 

                                                                  Θ. Θεοχάρης 
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    Αριθμ. 46 / 3 / 2020 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

 
 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική 
Μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(e-Ε.Φ.Κ.Α.)» 
 

 
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου μεταρρυθμίζεται το ασφαλιστικό 
σύστημα της χώρας και προτείνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα:  
 
 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 
1.α. Μετονομάζεται από 1-3-2020 το Ν. Π .Δ. Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», 
αποκαλούμενο στο εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Από την ίδια ημερομηνία εντάσσεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., 
το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Ν. Π .Δ. Δ. 
με την επωνυμία Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός 
διάδοχος αυτού κ.λπ. 
   β. Προστίθενται στους πόρους του e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι πόροι του καταργούμενου 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  
   γ. Αυξάνεται κατά δύο (2), ο αριθμός των θέσεων Υποδιοικητών του e-Ε.Φ.Κ.Α., 
οριζόμενος σε τέσσερεις (4) από δύο (2) που είναι σήμερα. 

       (άρθρα 1- 4) 
 
2.α. Παρατίθενται μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις αρμοδιότητες της διοίκησης, του 
διοικητικού συμβουλίου, των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του εντασσόμενου 
στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι η θητεία του 
Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. λήγει αζημίως για το Δημόσιο). 
   β. Προβλέπεται ότι η εν γένει περιουσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταβιβάζεται στον e-
Ε.Φ.Κ.Α. χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, 
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων.  
   γ. Με υ.α. δύναται να ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους οι υπηρεσίες 
κλεισίματος λογιστικών βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
   δ. Καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει το προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μετά την ένταξή 
του στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Συγκεκριμένα: 
   - Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν 
στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται από 1-3-2020 στον e-Ε.Φ.Κ.Α με την ίδια εργασιακή σχέση, 
οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν από την ημερομηνία 
ένταξής τους. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. 
   - Οι συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν 
υπηρεσίες στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ αποκοπή συνεχίζονται και με τον e-Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι τη λήξη 
τους.  
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   - Οι διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται 
κανονικά για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.  
   - Όλα τα ασφαλιστέα πρόσωπα του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 
μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και θεωρούνται ασφαλισμένοι αυτού κ.λπ.  
                                                                         (άρθρα 5 - 9) 
 
 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

Προβλέπεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα: 
 
1. Υποβάλλεται εφεξής με ηλεκτρονικό τρόπο: 
- η εγγραφή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου στο μητρώο ασφαλισμένων του e-
Ε.Φ.Κ.Α., 
- η προβεβαίωση την οποία υποχρεούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοτελώς 
απασχολούμενοι και οι αγρότες να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την έναρξη ή μεταβολή της δραστηριότητάς τους,  
- η απογραφή των Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων, κ.λπ.  
 
2. Λαμβάνεται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα 
πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται, το σύνολο των 
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α., για τις συναλλαγές των πολιτών 
με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των 
ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΤΛΑΣ» υποσύστημα χορήγησης βεβαιώσεων. 
 
3. Υποχρεούνται, από 1η Ιουλίου 2020, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις Αναλυτικές 
Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες. 
 
4. Εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της 
εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), οι ιατρικές 
βεβαιώσεις και γνωματεύσεις που απαιτούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για την πιστοποίηση της 
ανικανότητας προς εργασία, για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας καθώς και των 
επιδομάτων μητρότητας, ασθενείας και εργατικού ατυχήματος κ.λπ. Στο Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των 
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-Ε.Φ.Κ.Α.  
 
5. Ψηφιοποιείται το σύνολο των δεδομένων και των ατομικών στοιχείων που 
αφορούν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, στην απονομή συντάξεων και στη 
μεταβίβαση συντάξεων αιτία θανάτου, που βρίσκεται στα πληροφοριακά συστήματα των 
πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ.. 

    (άρθρα 10-18) 
 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 
1.α. Ορίζεται ως σκοπός του υπό ψήφιση νόμου η εξασφάλιση της επάρκειας των 
συντάξεων και της βιωσιμότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α.  
   β. Προβλέπεται ότι το Κράτος εγγυάται τη βιωσιμότητα του e-Ε.Φ.Κ.Α., 
καταργουμένων των ειδικών διατάξεων σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση. 
   γ. Επικαιροποιείται το πλαίσιο των εννοιολογικών προσδιορισμών που είναι 
αναγκαίοι για την κατανόηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

    (άρθρα 19-22) 
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2.α. Ορίζεται ρητά, στο ύψος των 6.500 ευρώ, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 
υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν. Π .Δ. Δ. αποσυνδεόμενο από τον εκάστοτε κατώτατο 
βασικό μισθό άγαμου μισθωτού. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από 1-1-2023 
έως 31-12-2024 με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του 
προηγούμενου έτους και από 1-1-2025 και εφεξής κατά το δείκτη μεταβολής μισθών. 
   β. Επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ασφάλισης Εξωκοινοβουλευτικών και 
Μετακλητών Υπαλλήλων που έχουν διοριστεί από 1-7-2019 και εφεξής. Συγκεκριμένα: 
   - Παρέχεται στα ανωτέρω πρόσωπα η δυνατότητα να διατηρούν το προγενέστερο 
καθεστώς ασφάλισής τους.  
   - Στα πρόσωπα αυτά, εφόσον στο προγενέστερο καθεστώς ασφάλισής τους 
περιλαμβάνονται φορείς που δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ ή στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 
καταβάλλουν τις προβλεπόμενες για τους φορείς αυτούς ασφαλιστικές εισφορές.  
   - Σε περίπτωση που τα ως άνω πρόσωπα κατά το αμέσως προηγούμενο πριν τον 
διορισμό τους δωδεκάμηνο δεν υπάγονταν στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης της 
ημεδαπής, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και για υγειονομική 
περίθαλψη υπέρ του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και για επικουρική ασφάλιση στον κλάδο 
επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
   - Σε περίπτωση διορισμού συνταξιούχου από ίδιο δικαίωμα (γήρατος ή αναπηρίας) 
σε θέση μετακλητού υπαλλήλου, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη 
και για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ.  
   - Προβλέπεται ότι στις εν λόγω ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν από 1-7-2019 και 
όσοι Εξωκοινοβουλευτικοί ή Μετακλητοί Υπάλληλοι έχουν διοριστεί μέχρι 30-6-2019 και 
εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός 
τριμήνου από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου.     
                                                                                                                     (άρθρο 23) 
 
3.α. Για τους ασφαλισμένους με έτη ασφάλισης άνω των τριάντα (30) ετών, αυξάνονται 
τα ποσοστά αναπλήρωσης, για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.  
   β. Αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα ως άνω ποσοστά αναπλήρωσης αναδρομικά 
από 1-10-2019 οι συντάξεις οι οποίες έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους βάσει 
των διατάξεων του ν.4387/2016.  

                (άρθρα 24 και 25) 
 

4. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, προβλέπεται ότι η σύνταξη χορηγείται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο 
υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά τη χρονική περίοδο άσκησης της τελευταίας 
δραστηριότητας ή απασχόλησης, εφόσον πραγματοποίησε 1000 ημέρες ασφάλισης 
συνολικά, από τις οποίες 300 ημέρες στην τελευταία δραστηριότητα, αντί 1500 συνολικά, 
από τις οποίες 500 στην τελευταία δραστηριότητα ή απασχόληση, που ισχύει σήμερα. 
Επιπλέον, προβλέπεται ότι στα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω 
γήρατος με 15 τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό 
διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από την Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α του 
τελευταίου φορέα, στον οποίο εντάχθηκε ο ασφαλισμένος, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση 
των ως άνω προϋποθέσεων. 

            (άρθρο 26) 
 

5.α. Ορίζεται ότι για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν 
εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του 
Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε 
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ποσοστό 30%, αντί 60% που ισχύει σήμερα, για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την 
ιδιότητα ή τη δραστηριότητα. 
   β. Τροποποιείται το καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων σε φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου ο οποίος δεν έχει 
συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας του έως και την 28-2-21 και το 62ο έτος από 1-3-2021 
και εφεξής, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων και 
προσυνταξιοδοτικών παροχών, ενώ από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αυτού και μετά 
το ποσοστό της σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων που θα λαμβάνουν ανέρχεται σε 
ποσοστό 70%. Από την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται κατηγορίες 
απασχολούμενων συνταξιούχων, όπως οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον συνεχίζουν την 
απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, 
πτηνοτρόφοι και αλιείς, οι ψυχικά ασθενείς κ.ά. 
   γ. Προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο συνταξιούχος 
απασχολείται και καταβάλλει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ασφαλιστικές εισφορές, 
υφίσταται η δυνατότητα καταβολής ενός επιπλέον ποσού σύνταξης, το οποίο συναρτάται 
για την μεν κύρια σύνταξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές του 
άρθρου 8 και 28 του ν.4387/2016, για τη δε επικουρική με τον υπολογισμό της επικουρικής 
σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν.4387/2016 και το οποίο προστίθεται στην ήδη 
καταβαλλόμενη σύνταξή του. 
   δ. Προβλέπεται η υποχρέωση του απασχολούμενου συνταξιούχου να δηλώνει την 
απασχόλησή του στον Ε.Φ.Κ.Α. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Παράλειψη της δήλωσης αυτής 
συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα 
μηνιαίων συντάξεων, αντί του ποσού που έπρεπε να παρακρατηθεί με επιβάρυνση ετήσιου 
επιτοκίου 4,56%, που ισχύει σήμερα.       
                                                                                                                                    (άρθρο 27)  
 
6.α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης των 
αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων στον πρώην 
ΟΓΑ για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2016, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 
31-12-2018 και για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 και εφεξής.  
   β. Προσδιορίζονται, για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, οι συντάξιμες 
αποδοχές: 
   - για τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ με χρόνο ασφάλισης πριν τη δημιουργία 
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. Για αυτόν τον χρόνο ασφάλισής τους ως μηνιαίες 
συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το 70% του κατώτατου μισθού, 
   - για πρόσωπα που έχουν διατελέσει δήμαρχοι, πρόεδροι κοινότητας ή νομάρχες, 
λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης του τελευταίου έτους πριν από τη λήξη της 
θητείας τους.                                                                              (άρθρο28) 
 
7. Επανυπολογίζονται οι συντάξεις των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα μετά την 
προαναφερόμενη τροποποίηση των ποσοστών αναπλήρωσης, εναρμονιζόμενες με τις 
συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα.   
                                                                                        (άρθρου 29) 
 
8. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο ασφάλισης και συγκεκριμένα: 
   α. Θεσπίζεται στους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης, ο χρόνος άσκησης 
δικηγορίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1090/1980. 
   β.  Καθορίζεται το ύψος της εισφοράς εξαγοράς για τους αναγνωριζόμενους χρόνους 
ασφάλισης στην περίπτωση ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), 
αυτοτελώς απασχολούμενων (ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ) και των ασφαλισμένων του 
πρώην ΟΓΑ.  
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   γ. Καταβάλλεται η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 39 και την 
παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 ασφαλιστική εισφορά, την οποία έχει 
επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, για κάθε 
αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης.                                   (άρθρο 30) 
 
9.α. Επαναπροσδιορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για την 
ασφάλιση στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ των αυτοτελώς απασχολούμενων και 
ελεύθερων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 1-1-1993 ασφαλισμένων, 
έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών των οικείων τομέων του 
κλάδου πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ. Συγκεκριμένα, αντί της καταβολής ποσοστού 4% επί του 
κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού που ισχύει σήμερα, οι προαναφερόμενοι 
ασφαλισμένοι κατατάσσονται από 1-1-2020 και εφεξής, σε τρείς (3) ασφαλιστικές 
κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Ασφαλιστικές Κατηγορίες 
Ποσά εισφορών εφάπαξ 

παροχής σε ευρώ 

1η κατηγορία (υποχρεωτική) 26 

2η κατηγορία 31 

3η κατηγορία  37 

 

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, τα ποσά της μηνιαίας εισφοράς 
επιμερίζονται κατά 50% στους ίδιους και κατά 50% στους εντολείς τους. 

Ρυθμίζεται το ύψος της εν λόγω εισφοράς για τους προαιρετικά ασφαλισμένους 
στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών και συγκεκριμένα οι προαιρετικά ασφαλισμένοι μισθωτοί 
καταβάλουν από 1-1-2021, μηνιαία εισφορά ποσοστού 4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών 
τους για κύρια σύνταξη. Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι, αυτοτελώς απασχολούμενοι, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ και έμμισθοι δικηγόροι, 
καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με τα αναφερόμενα για τους υποχρεωτικά 
ασφαλισμένους. 
   β. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν (i) στους δικαιούχους της εφάπαξ παροχής 
θανόντα ασφαλισμένου και (ii) σε περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος απεβίωσε μετά την 
αποχώρηση από την υπηρεσία/εργασία και πριν ή μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής 
πράξης. 
   γ. Ορίζεται ότι, σε περιπτώσεις όπου δεν συμπληρώνεται η 20ετία για χορήγηση της 
εφάπαξ παροχής από το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού 
(ΤΠΑΕΝ) και το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού 
(ΤΠΚΠΕΝ), για τον υπολογισμό των τεκμαρτών αποδοχών θα χρησιμοποιηθεί ο πραγματικός 
χρόνος ασφάλισης εντός του χρονικού διαστήματος 1994-2013, έστω και εάν αυτός 
υπολείπεται της εικοσαετίας. 
   δ. Απαλείφεται, ως προϋπόθεση για την θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος εφάπαξ 
παροχής, η ύπαρξη ελάχιστου χρόνου ασφάλισης με το καθεστώς του ν.103/1975 από τα 
Ν.Π.Δ.Δ.  
   ε. Καταργείται και δεν απαιτείται ως προϋπόθεση, ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης των 
3 ετών για την επιστροφή των εισφορών.                  (άρθρο 31) 
 
10. Ρυθμίζεται εκ νέου το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις που 
ασκούνται παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες. Ειδικότερα: 
   α. Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μισθωτών και 
προβλέπεται ότι: 
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   - ως προς την εργοδοτική εισφορά, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 
εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη, 
   - για όσους υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή 
υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς εφάπαξ παροχής καταβάλλονται οι εισφορές για 
κάθε μισθωτή απασχόληση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 
   β. Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των αυτοτελώς 
απασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, με βάση 
την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιλέγει να ενταχθεί ο ασφαλισμένος. 

Ειδικά για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 2 του 
ν.4276/2014 και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων, συγκεκριμένης 
δυναμικότητας, που είτε διαθέτουν το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού (ΕΟΤ) είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν.4442/2016, που 
είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(Μ.Α.Α.Ε.) και υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, 
προβλέπεται η καταβολή μιας ασφαλιστικής εισφοράς από τις προβλεπόμενες έξι (6) 
ασφαλιστικές κατηγορίες του άρθρου 40 του ν.4397/2016. 
   γ. Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μισθωτών που παράλληλα 
αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην 
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και ειδικότερα: 
   - εισάγεται ειδική ρύθμιση, για τους νέους ασφαλισμένους, για χρονικό διάστημα 
πέντε (5) ετών από την έναρξη άσκησης της μη μισθωτής δραστηριότητας, με υποχρεωτική 
υπαγωγή τους στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία, αντί της (2ης) δεύτερης του 
άρθρου 39 του ν.4387/2016 για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την έναρξη 
ασκήσεως επαγγέλματος ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου, 
   - προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής, υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας 
εισφορών κύριας σύνταξης από αυτήν στην οποία υποχρεωτικά υπάγονται (i) οι μισθωτοί 
που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα 
υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και (ii) οι νέοι ασφαλισμένοι για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη άσκησης της μη μισθωτής δραστηριότητας. Οι 
ασφαλισμένοι επίσης, έχουν δυνατότητα επιλογής υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας 
εισφορών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, 
   - προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται 
ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, 
καταβάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ, μόνο οι προβλεπόμενες για τους μισθωτούς εισφορές, 
   δ. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου 
παράλληλης ασφάλισης και του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης όταν υφίσταται χρόνος 
παράλληλης ασφάλισης. Ειδικότερα: 
   - ορίζεται ρητά ότι οι περιπτώσεις χρόνων παράλληλης απασχόλησης που έχουν 
διανυθεί έως 31-12-2016 και για τους οποίους έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, 
θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης, ενώ οι χρόνοι παράλληλης 
απασχόλησης μετά την 1η-1-2017 για τους οποίους έχουν καταβληθεί περισσότερες της 
μιας ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη, 
   - προβλέπεται ότι, ο προαναφερόμενος ενιαίος χρόνος ασφάλισης δύναται να 
προσμετρηθεί, κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου, στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από 
τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί 
ασφαλιστικές εισφορές για τη θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος, 
   - ορίζεται ότι, στην περίπτωση που κατά το  χρόνο υποβολής της αίτησης 
συνταξιοδότησης θεμελιώνονται δύο ή περισσότερα αυτοτελή συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη και οι αντίστοιχες ανταποδοτικές συντάξεις, 
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   - προβλέπεται ότι για χρόνο ασφάλισης έως 31-12-2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη 
για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος 
που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά,  
   - προσαυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών, 
πέραν των οριζόμενων ποσοστών του ν.4387/2016 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για 
κάθε έτος μετά το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο). 
                                     (άρθρο 32) 
 
11. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προαιρετική συνέχιση ασφάλισης και 
ειδικότερα ορίζεται ότι: 
   - οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ), οι αυτοτελώς 
απασχολούμενοι (ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ) και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην 
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ θα καταβάλλουν για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής 
τους, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 39 και παρ. 1 του άρθρου 40 
του ν.4387/2016 ασφαλιστική εισφορά, την οποία επιλέγουν σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα, 
   - ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της 
εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί όπως προβλέπεται για την κύρια 
σύνταξη, για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από 
τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α.  
                         (άρθρο 33) 
 
12. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις εισφορές μισθωτών και εργοδοτών και 
ειδικότερα: 
   - Εισάγεται εξαίρεση για τις περιπτώσεις εργοδοτών που εντάσσονται στο 
πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού 
τομέα ηλικίας έως 25 ετών. Οι εργοδότες αυτοί θα καταβάλλουν το ως άνω ποσοστό 
εργοδοτικής εισφοράς μειωμένο. 
   - Τροποποιείται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της 
ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών  και ορίζεται στο ποσό των έξι 
χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ευρώ. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 
αποσυνδέεται από τον κατώτατο βασικό μισθό και θα παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως 
οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης ή μείωσης του βασικού μισθού των εργαζομένων. Με 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το ποσό αυτό θα 
αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος από 1-1-2023 έως 31-12-2024 κατά το ποσοστό μεταβολής του 
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1.1.2025 και 
εφεξής προσαυξάνεται κατά το δείκτη μεταβολής μισθών.  
   - Ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης για τις εισφορές που 
παρακρατούνται σε περίπτωση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. 
καθώς και των αγροτικών συνεταιρισμών. 
   - Προβλέπεται ασφαλιστική εισφορά ποσοστού 20% (ποσοστό 6,67% σε βάρος των 
ασφαλισμένων και 13,33% σε βάρος των εργοδοτών): 
   (α) για τους μισθωτούς ανειδίκευτους εργάτες και για τους μετακλητούς πολίτες τρίτων 
χωρών, οι οποίοι μέχρι 31-12-2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, 
   (β) για τους μισθωτούς, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές 
διατάξεις έκαστου τομέα, υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην Ενιαίου Ταμείου 
Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ). 
   - Απαιτούνται για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχές υγειονομικής 
περίθαλψης σε είδος από 1η-1-2020 και εφεξής: 
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   (α) για τους μεν μισθωτούς η πραγματοποίηση τουλάχιστον (50) ημερών εργασίας 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την 
ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, 
   (β) για τους δε μη μισθωτούς η συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον μηνών ασφάλισης 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την 
ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί 
οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές.                                                                                       
(άρθρο 34) 
 
13. Αναμορφώνεται το καθεστώς καταβολής των εισφορών αυτοτελώς 
απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Συγκεκριμένα: 
   - Θεσπίζονται έξι επίπεδα υποχρεωτικών ασφαλιστικών κατηγοριών, μέσα από τα 
οποία διασφαλίζεται ελευθερία επιλογής για κάθε ασφαλισμένο μεταξύ των έξι 
ασφαλιστικών κατηγοριών, την οποία μπορεί να διαφοροποιεί ετησίως. Το ποσό των 
εισφορών προσαυξάνεται όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία που επιλέγει ο ασφαλισμένος. 
(Σήμερα, προβλέπεται η καταβολή ποσοστού 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος). 
   - Καθίσταται υποχρεωτική η κατάταξη στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία σε 
περίπτωση που δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία.  
   - Θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία, που αντιστοιχεί σε 93 ευρώ για κύρια 
σύνταξη, για τους νέους ασφαλισμένους έως πέντε έτη ασφάλισης. Το αυτό ισχύει, από 1-1-
2020 και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη 
ασφάλισης και μέχρι 31-12-2019 δεν υπάγονταν σε καθεστώς καταβολής μειωμένων 
ασφαλιστικών εισφορών και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για τη συμπλήρωση 
πέντε (5) ετών. 
   -  Κατατάσσονται υποχρεωτικά οι ανωτέρω ασφαλισμένοι για τον κλάδο υγείας στην 
ίδια ασφαλιστική κατηγορία με αυτή της κύριας σύνταξης. 
   - Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών.   
                                      (άρθρο 35) 
 
14. Μεταρρυθμίζεται, από 1-1-2020, το σύστημα καταβολής εισφορών των 
ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ και ειδικότερα: 
   - Προβλέπονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για τους ασφαλισμένους του πρώην 
ΟΓΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. (Σήμερα, οι 
καταβαλλόμενες εισφορές ορίζονται σε ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος). 
   - Κατατάσσονται υποχρεωτικά οι ανωτέρω ασφαλισμένοι για τον κλάδο υγείας στην 
ίδια ασφαλιστική κλάση με την κύρια σύνταξη.  
   - Από 1-1-2020 οι ασφαλισμένοι στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ 
καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού, αντί ποσοστού συμμετοχής επί του ασφαλιστέου 
εισοδήματος που ισχύει. Η εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας συνεισπράττεται με τις 
εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.  

               (άρθρο 36) 
 
15. Τροποποιείται το σύστημα καταβολής εισφορών υγειονομικής περίθαλψης. 
Ειδικότερα θεσπίζεται: 
   - σταθερό ύψος ασφαλίστρων υγείας, το οποίο καθορίζεται από έξι (6) ασφαλιστικές 
κατηγορίες, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες 
(σήμερα, προβλέπεται ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους), 
   - ειδική κατηγορία, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υγείας, για την 
υποστήριξη των νέων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών εφαρμοζόμενη από την 
έναρξη της δραστηριότητάς τους τα πρώτα πέντε έτη,  
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   - ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του 
πρώην ΟΓΑ καθοριζόμενη σε έξι (6) κατηγορίες.  

            (άρθρο 37) 
 
16. Καταργείται το προβλεπόμενο στο άρθρο 42 ν.4387/2016 «Ειδικό παράβολο 
ασφάλισης αγρεργατών» και επανακαθορίζεται με αναδρομική ισχύ, ήτοι από 1-1-2017, το 
καθεστώς ασφάλισης των αγρεργατών.                                                                           (άρθρο 38) 
17. Εξαιρούνται από τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης οι δικαιούχοι σύνταξης 
που συγχρόνως λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας. 
                                                                 (άρθρο 39) 

 
18.α. Αυστηροποιείται το πλαίσιο επιστροφής καταβληθέντων εισφορών στο Μ.Τ.Π.Υ. 
   β. Καταργείται για τον/την χήρο/α, το απαιτούμενο κατά το χρόνο θανάτου 
μερισματούχου, ηλικιακό όριο των 52 ετών προκειμένου να λαμβάνουν μέρισμα από το 
ΜΤΠΥ.  
   γ. Ορίζεται ότι οι μερισματούχοι του Ταμείου οι οποίοι κατά τις 12-5-2016 έχουν ήδη 
διορισθεί ή όσοι διορίζονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, σε οποιαδήποτε 
οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου και μόνο, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην 
ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. και συνεχίζεται η καταβολή του δικαιούμενου μερίσματος. Στην 
υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ υπάγονται πλέον όλοι οι λοιποί 
μερισματούχοι. 

             (άρθρο 40) 
 

19.α. Δίδεται η δυνατότητα από 1-1-2021, στους υγειονομικούς αυτοαπασχολούμενους, 
στα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α. καθώς 
και σε όσα πρόσωπα βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής για 
επικουρική ασφάλιση, να υπαχθούν προαιρετικά στον αντίστοιχο κλάδο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
   β. Προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
από 1-1-2021, όλων των προσώπων που δεν ασφαλίζονται για εφάπαξ παροχή.  
   γ. Προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής του προσλαμβανόμενου 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος στην ασφάλιση 
του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.   
                                                                                                                                    (άρθρο 41) 
 
20.α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος καταβολής του οφειλόμενου ποσού στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, σε 
περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη με αναγνώριση, κατόπιν 
εξαγοράς, χρόνου ασφάλισης. 
   β. Παρέχεται η δυνατότητα αφενός συνέχισης της ασφάλισης στον Κλάδο Εφάπαξ 
Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προσώπων που, ενώ δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης, έχουν 
καταβάλει εισφορές για εύλογο χρόνο και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους και 
αφετέρου επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλει, για όσους δεν 
επιθυμούν την συνέχιση της ασφάλισής τους.       
                                                                                                                                    (άρθρο 42) 
 
21. Παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 
να ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, κατά αποφάσεων των 
Διοικητικών Επιτροπών, για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το 
ποσό των 2.000 ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν 
όμως οικονομικές συνέπειες. 
                         (άρθρο 43) 

382



 

22. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων από 1-1-
2015 και απαλείφονται οι ρυθμίσεις επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των ήδη 
καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 επικουρικών 
συντάξεων, που έχουν εκδοθεί με προγενέστερο του άρθρου 42 του ν.4052/2012 νομικό 
πλαίσιο.                                                                                                                                   (άρθρο 44) 
 
23.α. Αποσυνδέεται η εισφορά για την επικουρική ασφάλιση από τον κατώτατο βασικό 
μισθό μισθωτού και θεσπίζεται η δυνατότητα του εκάστοτε ασφαλισμένου να επιλέξει 
ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία που θα υπαχθεί (θεσπίζονται τρείς ασφαλιστικές 
κατηγορίες).  
   β. Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με 
παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη και την εφάπαξ παροχή που δικαιούνται οι 
ασφαλισμένοι.                                                                 (άρθρα 45 και 46) 
 
24.α. Ορίζεται ότι από 1-1-2020 στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται 
δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που 
δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των με αριθ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά δεύτερον η δαπάνη πολιτικών 
κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Η δαπάνη των 
πολιτικών αυτών χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
   β. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 120 του ν.4611/2019, σχετικά με τη 
χορήγηση της 13ης σύνταξης.                                    (άρθρο 47) 
 
25.α. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη – μισθωτού, από 1-6-2020 στις 
περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες. 
   β. Προβλέπεται η έκδοση, εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση 
σχεδίου νόμου, προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία καταρτίζεται Ενιαίος Κανονισμός ανά 
κλάδο για την Κύρια ασφάλιση, για την Επικουρική Ασφάλιση και για Εφάπαξ Παροχή του 
e-Ε.Φ.Κ.Α.                                                                                                                   (άρθρα 48 και 49) 
 
 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
1. Αναδιαρθρώνεται η οργανωτική δομή του e-Ε.Φ.Κ.Α. μετά την ένταξη σε αυτόν του 
Ν. Π .Δ. Δ. με την επωνυμία Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Ειδικότερα, προστίθενται νέες οργανικές μονάδες 
σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης (1 νέα), Διεύθυνσης (5 νέες), Υποδιεύθυνσης (10 νέες) και 
Τμήματος (21 νέα).                                                                                                        (άρθρα 50 - 
98) 
 
2. Αναφέρονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι προσωπικού από τους οποίους δύναται 
να επιλεγούν οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κ.λπ.  
                                                        (άρθρα 99-102) 
 
3.  Δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, 
φαρμακοποιών και μηχανικών, να διατίθεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., προσωπικό τους. Το 
προτεινόμενο προσωπικό τοποθετείται με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α κατ’ επιλογή και 
απασχολείται προσωρινά στην υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών ή 
προπαρασκευαστικών εργασιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων των τομέων Νομικών, 
Υγειονομικών, Μηχανικών και ΕΔΕ. Η δαπάνη της μισθοδοσίας και εν γένει οι πάσης 
φύσεως αμοιβές των διατιθέμενων βαρύνει τον φορέα προέλευσης.   
                                         (άρθρα 103-104) 
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Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά 
αποτελέσματα: 
 
Ι. Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α) (Ν. Π .Δ. Δ. – φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 
 
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 1,5 εκατ. ευρώ περίπου, από την κατάργηση του ελάχιστου 
χρόνου ασφάλισης για την θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος εφάπαξ παροχής. (άρθρο 
31) 
 
2. Ετήσια δαπάνη ύψους 625 χιλ ευρώ, η οποία αναλύεται σε: 
   -  233,5 χιλ ευρώ περίπου από την καταβολή επιδομάτων ευθύνης στους 
προϊστάμενους των νέων οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και 
   -   391,5 χιλ ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
προαναφερόμενων οργανικών μονάδων.                                                                 (άρθρα 50-98) 
 
3. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 253 χιλ ευρώ περίπου, για την κάλυψη των δαπανών 
προμήθειας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις νέες οργανικές μονάδες του 
e-Ε.Φ.Κ.Α..                                                                                                                      (άρθρα 50-98) 
 
4. Δαπάνη: 
   α. από την κάλυψη του κόστους επέκτασης και ενοποίησης των πληροφοριακών 
συστημάτων και ψηφιακών υποδομών, λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ,      
(άρθρα 10-18) 
   β. λόγω αναπροσαρμογής της μείωσης των καταβαλλόμενων συντάξεων στους 
συνταξιούχους που απασχολούνται, από 60% σε 30% για όσες περιπτώσεις συνταξιούχων 
ανέλαβαν απασχόληση μετά την δημοσίευση του ν.4387/2016. Η δαπάνη δεν δύναται να 
εκτιμηθεί διότι εξαρτάται από το πλήθος, την ηλικία και τους φορείς απασχόλησης των 
συνταξιούχων.  

            (άρθρο 27) 
5. Ενδεχόμενη δαπάνη:  
   α. από τον επανακαθορισμό των προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης σε περίπτωση 
διαδοχικής ασφάλισης, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί λόγω έκδοσης συνταξιοδοτικών 
αποφάσεων που με το προγενέστερο καθεστώς δεν ήταν δυνατή (άρθρο 26) και  
   β. λόγω χορήγησης επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένους εκείνους που είχαν 
αδυναμία εξόφλησης των οφειλών καθώς ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής του οφειλόμενου 
ποσού σε περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος.  

               (άρθρο 42) 
6. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης ύψους 18 χιλ. ευρώ περίπου, λόγω μεταβολής του 
αριθμού των διοικητικών προϊσταμένων εξαιτίας της προτεινόμενης ένταξης του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-ΕΦΚΑ. Η εξοικονόμηση αυτή για το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται 
στο ποσό των 15 χιλ. ευρώ περίπου. (άρθρα 4-5) 
 
7. Αύξηση εσόδων (με αντίστοιχη αύξηση μελλοντικών παροχών) από την παροχή 
δυνατότητας συνέχισης της ασφάλισης στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 
προσώπων που, ενώ δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης, έχουν καταβάλει εισφορές για 
εύλογο χρόνο και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους.                              (άρθρο 42) 
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8. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων: 
   α. από τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών και τη 
συνακόλουθη καταβολή εισφορών, με μελλοντική αύξηση της δαπάνης καταβολής της 
εφάπαξ παροχής,                                                                                                                  (άρθρο 31) 
   β. λόγω της θέσπισης δυνατότητας προαιρετικής ασφάλισης νέων κατηγοριών 
ασφαλισμένων, στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1-1-2021 και 
εφεξής (με αντίστοιχη αύξηση μελλοντικών παροχών),                                               (άρθρο 41) 
   γ. λόγω της παροχής δυνατότητας στον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., να ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, κατά αποφάσεων 
των Διοικητικών Επιτροπών, για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο 
υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε 
χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες και της ενδεχόμενης δικαίωσης από τα 
διοικητικά δικαστήρια.                                                                                                         (άρθρο 43) 
 
ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ (Ν.Π.Δ.Δ. - φορέας της Γενικής κυβέρνησης) 
 

Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 3,6 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, από την 
κατάργηση παρακράτησης εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης σε όσους 
συνταξιούχους λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας. 
(άρθρο 39) 

 
IΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ (Ν.Π.Δ.Δ. - φορέας της Γενικής κυβέρνησης) 

 
1.  Ετήσια απώλεια εσόδων (κατά το μέρος της εισφοράς των  εργαζόμενων υπέρ 
ΟΑΕΔ), από την μεταβολή του καθεστώτος ασφάλισης εξωκοινοβουλευτικών και 
μετακλητών υπαλλήλων.                                                                                                     (άρθρο 23) 
 
2. Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 246 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω της μείωσης των 
μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες στις 
περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης. Για το τρέχον οικονομικό έτος η απώλεια αυτή 
εκτιμάται στο ποσό των 123 εκατ. ευρώ περίπου.                                                        (άρθρο 48) 
 
ΙV. Επί του προϋπολογισμού του ΜΤΠΥ (Ν. Π .Δ. Δ. - φορέας της Γενικής κυβέρνησης) 
 
1. Δαπάνη ύψους 1,7 εκατ. ευρώ περίπου, από την επαναχορήγηση μερίσματος σε 
χήρους/χήρες οι οποίοι είναι κάτω των 52 ετών.                                                           (άρθρο 40) 

 
2. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από τον περιορισμό του αριθμού των προσώπων:  
   α. που δικαιούνται επιστροφής των καταβληθέντων εισφορών, η οποία δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί,                                                                                                                                (άρθρο 40) 
   β. στα οποία καταβάλλεται μέρισμα, δηλαδή μόνο στους μερισματούχους του 
ταμείου που κατέχουν οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου και όχι σε όλους τους 
μερισματούχους του Ταμείου που διορίζονται σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με 
οποιαδήποτε σχέση, όπως αυτό οριζόταν με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4578/2018. 
(άρθρο 40) 

 
                                    Αθήνα,    13    Φεβρουαρίου  2020 
      Η Γενική Διευθύντρια 
 
        Ιουλία Γ. Αρμάγου 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

 
στο σχέδιο νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» 
 

 
 Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα ακόλουθα 
οικονομικά αποτελέσματα: 
 
Ι. Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α) (Ν. Π .Δ. Δ. – φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 
 
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 1,5 εκατ. ευρώ περίπου, από την κατάργηση του ελάχιστου 
χρόνου ασφάλισης για την θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος εφάπαξ παροχής.  
(άρθρο 31) 
 
2. Ετήσια δαπάνη ύψους 625 χιλ ευρώ, η οποία αναλύεται σε: 
   -  233,5 χιλ ευρώ περίπου από την καταβολή επιδομάτων ευθύνης στους 
προϊστάμενους των νέων οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και 
   -   391,5 χιλ ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
προαναφερόμενων οργανικών μονάδων.                                                                  (άρθρα 50-98) 
 
3. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 253 χιλ ευρώ περίπου, για την κάλυψη των δαπανών 
προμήθειας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις νέες οργανικές μονάδες του 
e-Ε.Φ.Κ.Α..                                                                                                                        (άρθρα 50-98) 
 
4. Δαπάνη: 
   α. από την κάλυψη του κόστους επέκτασης και ενοποίησης των πληροφοριακών 
συστημάτων και ψηφιακών υποδομών, λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ,    
(άρθρα 10-18) 
   β. λόγω αναπροσαρμογής της μείωσης των καταβαλλόμενων συντάξεων στους 
συνταξιούχους που απασχολούνται, από 60% σε 30% για όσες περιπτώσεις συνταξιούχων 
ανέλαβαν απασχόληση μετά την δημοσίευση του ν.4387/2016. Η δαπάνη δεν δύναται να 
εκτιμηθεί διότι εξαρτάται από το πλήθος, την ηλικία και τους φορείς απασχόλησης των 
συνταξιούχων.                                                                                                                        (άρθρο 27) 
 
5. Ενδεχόμενη δαπάνη:  
   α. από τον επανακαθορισμό των προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης σε περίπτωση 
διαδοχικής ασφάλισης, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί λόγω έκδοσης συνταξιοδοτικών 
αποφάσεων που με το προγενέστερο καθεστώς δεν ήταν δυνατή (άρθρο 26) και  
   β. λόγω χορήγησης επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένους εκείνους που είχαν 
αδυναμία εξόφλησης των οφειλών καθώς ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής του οφειλόμενου 
ποσού σε περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος.                                                            (άρθρο 42) 
 
 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του e-ΕΦΚΑ. 
ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ (Ν.Π.Δ.Δ. - φορέας της Γενικής κυβέρνησης) 
 

Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 3,6 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, από την 
κατάργηση παρακράτησης εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης σε όσους 
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συνταξιούχους λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας. 
(άρθρο 39) 

Η εν λόγω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. 

 
IΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ (Ν.Π.Δ.Δ. - φορέας της Γενικής κυβέρνησης) 

 
1.  Ετήσια απώλεια εσόδων (κατά το μέρος της εισφοράς των  εργαζόμενων υπέρ 
ΟΑΕΔ), από την μεταβολή του καθεστώτος ασφάλισης εξωκοινοβουλευτικών και 
μετακλητών υπαλλήλων.                                                                                                    (άρθρο 23) 
 
2. Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 246 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω της μείωσης των 
μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες στις 
περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης. Για το τρέχον οικονομικό έτος η απώλεια αυτή 
εκτιμάται στο ποσό των 123 εκατ. ευρώ περίπου.                                                        (άρθρο 48) 
 
 Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του 
προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. 
 
ΙV. Επί του προϋπολογισμού του ΜΤΠΥ (Ν. Π .Δ. Δ. - φορέας της Γενικής κυβέρνησης) 
 
 Δαπάνη ύψους 1,7 εκατ. ευρώ περίπου, από την επαναχορήγηση μερίσματος σε 
χήρους/χήρες οι οποίοι είναι κάτω των 52 ετών.                                                           (άρθρο 40) 
 Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
ΜΤΠΥ. 

                      Αθήνα,        Φεβρουαρίου  2020 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                 ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
                                        ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
  Χρ. Σταϊκούρας                                          Ι. Βρούτσης 
       α.α. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 

      Απ. Βεσυρόπουλος 
Υπογράφεται από τον Υφυπουργό Οικονομικών 
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο σε αναπλήρωση του 
απουσιάζοντος για υπηρεσιακούς λόγους στο  
εξωτερικό Υπουργού κ. Χρήστου Σταϊκούρα,  κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 17 παρ. 3 και 16 παρ. 4 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» 

διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. 

 Στο πρώτο μέρος με τίτλο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

Ε.Φ.Κ.Α.)» θεσμοθετούνται οι διατάξεις που εδραιώνουν τη μεγαλύτερη οργανωτική και 

διοικητική ενοποίηση στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, ήτοι 

ολοκληρώνεται το Εθνικό όραμα για τη θέσπιση ενός ενιαίου ασφαλιστικού συστήματος 

και ενός Εθνικού Οργανισμού. Ο νέος εθνικός φορέας e- Ε.Φ.Κ.Α. θα αποτελεί τον ένα και 

μοναδικό Ασφαλιστικό Οργανισμό με ενιαία διοικητική δομή και τρεις ανεξάρτητους και 

αυστηρά αυτοτελείς οικονομικά κλάδους με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, τον 

κλάδο Κύριας Σύνταξης, τον κλάδο Επικουρικής και τον κλάδο Εφάπαξ παροχής.  

Στο δεύτερο μέρος με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» θεσπίζονται οι διατάξεις με τις οποίες ο 

νέος Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης μετασχηματίζεται συγχρόνως σε  

Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α). Το ασφαλιστικό σύστημα 

της χώρας μεταβαίνει στην ψηφιακή εποχή και αναμορφώνεται σε ένα ενιαίο, σύγχρονο 

και φιλικό προς τον ασφαλισμένο και τον πολίτη σύστημα. Προς τον σκοπό της 

αναδιάρθρωσης του φορέα, θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 

διαδικασίας απονομής της σύνταξης.   

Στο τρίτο μέρος με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ», υιοθετούνται διατάξεις με τις οποίες 

συμμορφώνεται το ασφαλιστικό σύστημα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου 

της Επικρατείας (1880/2019, 1888/2019, 1889/2019, 1890/2019 και 1891/2019)  και 

ενισχύεται η κοινωνική και ασφαλιστική δικαιοσύνη, η ανταποδοτικότητα, η 

αναλογικότητα και η επιχειρησιακή ελευθερία. Για πρώτη φορά θεσπίζονται «ανοιχτές» 

ασφαλιστικές κατηγορίες ελεύθερης επιλογής για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, 

ελεύθερους επαγγελματίες και πρόσωπα υπαγόμενα στον τ. ΟΓΑ, αποσυνδεδεμένες από 

τα χρόνια ασφάλισης, το εισόδημα (συμβάλλοντας στον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής 

και φοροδιαφυγής) και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Επιπροσθέτως, βάσει της 

εκπονηθείσας από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή αναλογιστικής μελέτης 

επαναθεσπίζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 96 για τον νέο τρόπο 

υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων από 1.1.2015 και απαλείφονται οι ρυθμίσεις 

επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά 

την έναρξη ισχύος  του ν. 4387/2016, επικουρικών συντάξεων, που έχουν εκδοθεί με 

προγενέστερο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 νομοθετικό πλαίσιο και καταργείται ως 

αντίθετο στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας το προβλεπόμενο 
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στα άρθρα 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και 6 της ακυρωθείσας ΥΑ οικ.25909/470/7.6.2016 

(Β΄1605, διόρθωση σφάλματος Β΄1623)  όριο του ποσού των 1.300 ευρώ για το άθροισμα 

της καταβαλλόμενης σε αυτούς κύριας και επικουρικής συντάξεως. Τέλος, υιοθετούνται 

διατάξεις που αναθεωρούν τους συντελεστές αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων. 

Στο τέταρτο μέρος με τίτλο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» θεσπίζεται ο οργανισμός του e- 

Ε.Φ.Κ.Α και τροποποιείται το π.δ. 8/2019 (Α’8) με τίτλο «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» προκειμένου να ανταποκριθεί αφενός στις σύγχρονες 

ανάγκες του ψηφιακού  μετασχηματισμού του και αφετέρου να υποδεχθεί τις δομές και 

το προσωπικό του  Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και  του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών  του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.   

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.1.Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά  το πρόβλημα που καλείται να  αντιμετωπίσει κάθε 

προτεινόμενη ρύθμιση. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 1 επιτυγχάνεται η μετάβαση στον «Ηλεκτρονικό 

Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» και θεσπίζεται ένας εθνικός οργανισμός 

κοινωνικής ασφάλισης,  με ενιαία διοικητική δομή και τρεις ανεξάρτητους και αυτοτελείς 

οικονομικά κλάδους με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, τον κλάδο Κύριας Σύνταξης, τον 

κλάδο Επικουρικής και τον κλάδο Εφάπαξ παροχής. 

Ειδικότερα, με την παράγραφο ένα το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την 

επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονομάζεται από 1-3-2020 

σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο στο εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α 

ώστε να σηματοδοτηθεί η μετάβαση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην ψηφιακή 

εποχή. Με την παράγραφο δύο από 1-3-2020 εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.  ο  Κλάδος 

Επικουρικής Ασφάλισης και  Κλάδος Εφάπαξ Παροχών  του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι οποίοι λειτουργούν 

µε οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, και στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς 

οι εισφορές και οι παροχές ανά κλάδο. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταργείται. Μεταξύ των σκοπών του 

e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνεται πλέον και η καταβολή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ 

παροχών στους δικαιούχους ασφαλισμένους. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2 προσδιορίζονται οι φορείς, τομείς, κλάδοι και 

λογαριασμοί επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  που εντάσσονται 

στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος θα λειτουργεί µε ενιαία διοικητική οργάνωση. Πρόκειται για όλους 

τους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και 

εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι οποίοι πλέον εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και 

λειτουργούν υπό κοινή Διοίκηση. 

Με την προτεινόμενη  ρύθμιση του άρθρου 3 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μεταβίβασης 

των πόρων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e- Ε.Φ.Κ.Α. Συγκεκριμένα, στις παραγράφους 3 και 4 

προβλέπεται ότι στους πόρους του e-Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την 

πραγμάτωση των σκοπών του και την αποτελεσματική λειτουργία του, προστίθενται οι πόροι 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι πόροι του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και 

του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. , οι οποίοι αποτελούνται από τα έσοδα από τις 

προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των αντίστοιχων κλάδων του ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που 
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εντάσσεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., τις προσόδους περιουσίας, την απόδοση των κεφαλαίων και 

αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρο που προβλέπεται στην οικεία 

νομοθεσία και στα άρθρα 35 και 77 του ν. 4387/2016 ή άλλες διατάξεις νόμων. 

Περαιτέρω αντιμετωπίζεται το ζήτημα των εισφορών και πάσης φύσης πόρων που 

εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του 

άρθρου 53 του ν. 4387/2016, του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αποδίδονταν σε 

τρίτους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς καθώς με την προτεινόμενη διάταξη 

ορίζεται ότι εξακολουθούν να εισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από 

αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και τα άρθρα 35 και 77 του ν.4387/2016, ή άλλες διατάξεις νόμων. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 4  αντιμετωπίζεται το ζήτημα της νέας Διοίκησης 

του e-Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα, ορίζεται ότι όργανα Διοίκησης του νέου φορέα είναι ο Διοικητής 

και το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Επιπλέον, καθορίζονται τα προσόντα του Διοικητή και ο τρόπος διορισμού του, σύμφωνα με 

τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής με τετραετή θητεία, όπως ισχύει, 

μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συστήνονται 

τέσσερις θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων με τον Διοικητή, οι οποίοι διορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τετραετή θητεία.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 5 αντιμετωπίζεται το ζήτημα των αρμοδιοτήτων 

της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου, των Κεντρικών και Περιφερειακών 

Υπηρεσιών του εντασσόμενου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προκειμένου να 

διασφαλιστεί η λειτουργία του e-Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση των υπηρεσιών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που έχει προσδιοριστεί στις 30.6.2020. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 6 προβλέπεται ότι στον e–Ε.Φ.Κ.Α., ως καθολικό 

διάδοχο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. περιέρχονται το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που 

προέρχεται από τους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Κλάδους Επικούρησης και Εφάπαξ 

Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες 

διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους.  

Επιπλέον, επιλύονται ζητήματα αναφορικά με τον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο 

συμπεριλαμβάνονται οι αυτοτελείς προϋπολογισμοί του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και 

τον Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ενώ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο 

(Δ.Σ.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Μέχρι την 31.12.2020 εξακολουθούν να εκτελούνται οι εγκεκριμένοι 

προϋπολογισμοί των εντασσομένων κλάδων Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται για το ίδιο 

οικονομικό έτος. Από 1.1.2021 εγκρίνεται ο ενοποιημένος προϋπολογισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α.  

 Επιπλέον, επιλύεται το ζήτημα των συμβάσεων τρίτων με το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και τους 

εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του Κλάδου επικουρικής 

ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι οποίες εξακολουθούν να 

ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α. Τέλος επιλύονται ζητήματα σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες που 

αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και των εντασσόμενων φορέων, τομέων, 

κλάδων και λογαριασμών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,  την ισχύ των δικαστικών αποφάσεων και την 

τοκοφορία των οφειλών του e-Ε.Φ.Κ.Α.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 7 αντιμετωπίζονται ζητήματα σχετικά με την 

υπηρεσιακή κατάσταση, τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και τη μεταφορά του 
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προσωπικού του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π στον e- Ε.Φ.Κ.Α.. Προβλέπεται ότι το πάσης φύσεως προσωπικό 

και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που υπηρετούν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται στον e-

Ε.Φ.Κ.Α  από 1-3-2020 με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό 

κλιμάκιο που κατέχουν από την ημερομηνία ένταξής τους. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται 

ζητήματα αναφορικά με τη μεταφορά όλων των κενών οργανικών θέσεων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 

οι οποίες μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Επιπλέον, οι συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών 

φυσικών προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  κατ' 

αποκοπή συνεχίζονται και με τον e-Ε.Φ.Κ.Α, μέχρι τη λήξη τους. Διαδικασίες για πλήρωση 

θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  συνεχίζονται 

κανονικά για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 προβλέπεται ότι από 1-3-2020, όλα τα ασφαλιστέα 

πρόσωπα του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 

4387/2016 (Α’85), μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και θεωρούνται ασφαλισμένοι αυτού. Οι 

ασφαλισμένοι του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να διέπονται από 

τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτού, όπως ισχύουν. Στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και 

τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. μεταφέρονται αντίστοιχα όλα τα δικαιώματα και 

οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου ταμείου του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ανεξάρτητα από την χρονική περίoδο ασφάλισής τους. 

Με τις παρ. 2 του άρθρου 8 ρυθμίζονται ειδικά θέματα παροχών του εντασσόμενου φορέα 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και το νομικό και θεσμικό πλαίσιο αυτών, μετά και την ένταξή του στον e-

Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα, με την παρ. 2 προσδιορίζεται ότι οι όροι συνταξιοδότησης, ο καθορισμός 

του ποσού επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ και κάθε άλλη παροχή του εντασσόμενου 

ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητώς στο  παρόν,  

εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτού, όπως ισχύουν στις 1-3-

2020.  Η πρόβλεψη αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά τον χρόνο έναρξης 

της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.  

Με την παρ.3 του άρθρου 8 προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής 

ασφάλισης και τον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι ο χρόνος για τον οποίο 

καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές για κάθε κλάδο του e-Ε.Φ.Κ.Α. από 

1.3.2020 και εφεξής και ο χρόνος ασφάλισης του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν.4387/2016 (Α’85). 

Με την παρ. 4 του άρθρου 8 ορίζεται ότι μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και 

Παροχών του  e-Ε.Φ.Κ.Α., που θα περιλαμβάνει τον κλάδο  επικουρικής ασφάλισης και τον 

κλάδο εφάπαξ παροχών του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να 

εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και 

λογαριασμών και η γενικότερη νομοθεσία του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του ν.4387/2016 (Α’85), 

όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4445/2016, δόθηκε η 

δυνατότητα να συσταθούν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Διοικητικές Επιτροπές με αρμοδιότητα, εκτός των 

άλλων, της εξέτασης ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών. Κατ’ εξουσιοδότηση 

της διάταξης αυτής εκδόθηκε η αριθμ. Δ9/31036/9508/6-12-2017 (Β’ 4416) Υπουργική 

απόφαση και συστήθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  δύο Διοικητικές Επιτροπές, μία για θέματα 

Επικουρικής Ασφάλισης και μία για θέματα Εφάπαξ Παροχών. Στην παρούσα ρύθμιση της 

παρ. 5, προβλέπεται η συνέχεια της λειτουργίας των Διοικητικών Επιτροπών του 

εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης α` 
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της παραγράφου αυτής. Τα ως άνω όργανα αποτελούν Διοικητικές Επιτροπές του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις εφαρμοζόμενες αναλόγως. Η ανωτέρω ρύθμιση 

κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία των Επιτροπών αυτών και μετά την ένταξη του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-Ε.Φ.Κ.Α.  

1.2.Περιγράψτε  χωριστά και αναλυτικά τους  λόγους για τους οποίους η ρύθμιση είναι 

αναγκαία  και κατάλληλη για να αντιμετωπίσει  το αντίστοιχο πρόβλημα. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 1 είναι αναγκαία και κατάλληλη προκειμένου να 

επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του φορέα, οικονομίες κλίμακας, η βέλτιστη 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2 είναι αναγκαία και κατάλληλη προκειμένου να 

ενταχθούν στον e-Ε.Φ.Κ.Α και να λειτουργήσουν υπό κοινή Διοίκηση οι φορείς, τομείς, 

κλάδοι και λογαριασμοί επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 3 είναι αναγκαία και κατάλληλη προκειμένου να 

αποδίδονται οι παροχές από τον e- Ε.Φ.Κ.Α. στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και 

λογαριασμούς του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 4 είναι αναγκαία καθώς λόγω της ενσωμάτωσης του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  αυξάνεται ο όγκος των υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων και απαιτούνται 

περισσότερες θέσεις ευθύνης. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 5 είναι αναγκαία προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα 

αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου, 

των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του εντασσόμενου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του e-Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι την πλήρη 

ενσωμάτωση των υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που έχει προσδιοριστεί στις 30.6.2020. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 6 είναι αναγκαία προκειμένου να υπεισέλθει ο e-

Ε.Φ.Κ.Α. στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των εντασσόμενων κλάδων 

Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Η μεταβίβαση της εν γένει περιουσίας 

γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων. Ειδικότερα, η μεταβίβαση της κινητής 

περιουσίας γίνεται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου. Η 

μεταβίβαση αυτή, εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου, δεν υπάγεται 

στις διατάξεις του ν.3461/2006. 

Επιπλέον, είναι αναγκαία προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η οικονομική λειτουργία 

και οι συναλλακτικές και συμβατικές σχέσεις με τους τρίτους, οι συμβάσεις τρίτων με το 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του 

Κλάδου επικουρικής ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α.  Επιπλέον, είναι αναγκαία προκειμένου να 

ρυθμιστούν ζητήματα σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες και την ισχύ των δικαστικών αποφάσεων 

που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και των εντασσόμενων φορέων, 

τομέων, κλάδων και λογαριασμών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. 

Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α.  

Τέλος, είναι αναγκαία για λόγους ισότητας και εξομοίωσης με το Δημόσιο, εφόσον και ο 

Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι τώρα διατηρούσε τα προνόμια αυτά, προκειμένου ο  e-Ε.Φ.Κ.Α., μετά και την 

ενσωμάτωση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., να έχει τα ουσιαστικά, δικονομικά και οικονομικά προνόμια 

του Δημοσίου, να απαλλάσσεται δε από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την 
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παράστασή του και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για 

την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης 

ενώπιον τούτων.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 7 είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή 

μετάβαση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για όλους τους υπηρετούντες υπαλλήλους του εντασσόμενου 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 8 είναι αναγκαία προκειμένου να μεταφερθούν όλα τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Κλάδου Επικουρικής 

Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών στον e- Ε.Φ.Κ.Α, ανεξάρτητα από την χρονική 

περίοδο ασφάλισής τους. 

 

1.3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά  τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε  μίας «άλλης 

διάταξης» συμπεριλαμβανομένων  των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους 

πολίτες  και στο φυσικό και πολιτιστικό  περιβάλλον. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του πρώτου μέρους αναμένεται η αναβάθμιση της 

εξυπηρέτησης όλων των ασφαλισμένων από τις κοινές διοικητικές υπηρεσίες του του e- 

Ε.Φ.Κ.Α και η απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π μέχρι την ενσωμάτωση του στον e- 

E.Φ.Κ.Α.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 1 και την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιτυγχάνεται η 

οργανωτική και (μεσοπρόθεσμα) η διοικητική ενοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 

προς όφελος των ασφαλισμένων.  Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και σαφής μείωση 

του κόστους λειτουργίας και αύξηση της παραγωγικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Απελευθερώνεται ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να ενσωματωθεί στις κοινές υπηρεσίες 

έκδοσης συντάξεων και εφάπαξ του ενοποιημένου φορέα. Επιτυγχάνεται κεντρικός κοινός 

σχεδιασμός για την αξιοποίηση της  κινητής και ακίνητης περιουσίας και των αποθεματικών 

του ενοποιημένου φορέα. Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μεταβαίνει συνολικά στην 

ψηφιακή εποχή και αναμορφώνεται σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και φιλικό προς τον 

ασφαλισμένο και τον πολίτη  σύστημα. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2 αναμένεται η βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών για τους ασφαλισμένους λόγω της οργανωτικής και διοικητικής ενοποίησης των 

φορέων.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 3 αναμένεται να αυξηθούν οι πόροι του e-

Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την πραγμάτωση των σκοπών του και την 

αποτελεσματική λειτουργία του, καθώς προστίθενται οι πόροι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Επιπλέον, οι 

εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, 

τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του άρθρου 53 του ν. 4387/2016, του εντασσόμενου 

ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς 

εξακολουθούν να εισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από αυτόν στους 

δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

και τα άρθρα 35 και 77 του ν.4387/2016, ή άλλες διατάξεις νόμων. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 4 αναμένεται επιπλέον να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα των οργάνων της Διοίκησης του e- Ε.Φ.Κ.Α. Με την προτεινόμενη 

ρύθμιση του άρθρου 5  αναμένεται να βελτιωθεί η λειτουργία των οργάνων διοίκησης του 

e-Ε.Φ.Κ.Α. 
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 6 επιτυγχάνεται ασφάλεια δικαίου, ρυθμίζονται 

ζητήματα σχετικά με τη μεταβίβαση της περιουσίας των εντασσόμενων κλάδων Επικούρησης 

και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  και παράλληλα ενοποιείται η έως τώρα υφιστάμενη 

νομοθεσία για την τοκοφορία των οφειλών και εξομοιώνεται ο  τρόπος υπολογισμού του 

οφειλόμενου τόκου του e- Ε.Φ.Κ. Α με αυτό του Δημοσίου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση 

του άρθρου 7 αναμένεται η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου 

να ενσωματωθεί στις κοινές υπηρεσίες έκδοσης συντάξεων και εφάπαξ του ενοποιημένου 

φορέα. Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 8 αναμένεται  η ομαλή μετάβαση 

υπηρεσιών και των ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π και την ένταξη των υπηρεσιών αυτού στον Οργανισμό του  e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα 

με το π.δ. 8/2019 (Α' 8).  

 

1.4.Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες  που θα είναι αρμόδιες για  την εφαρμογή κάθε 

άλλης διάταξης.  

Αρμόδιες για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου μέρους είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

1.1.Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά  το πρόβλημα που καλείται να  αντιμετωπίσει κάθε 

προτεινόμενη ρύθμιση. 

Με τις ισχύουσες διατάξεις η διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής και διαγραφής μελών, 

η διαδικασία απογραφής ιδιωτικών οικοδομικών έργων και η διαδικασία απογραφής 

νομικών προσώπων απαιτούν χρόνο και αυτοπρόσωπη παρουσία στα υποκαταστήματα του 

ΕΦΚΑ. Η συναλλαγή του ασφαλισμένου με τον ΕΦΚΑ δεν ολοκληρώνεται άμεσα και 

προκαλείται διοικητικό βάρος, λόγω των  βημάτων που απαιτούνται στο πλαίσιο  

συναλλαγών με το φορέα και των απαιτήσεων αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη 

διεκπεραίωση μίας υπόθεσης.   Με το άρθρο 10 σκοπείται  ο περιορισμός του χρόνου και 

των απαιτούμενων βημάτων. 

Σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο, η διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών από τον ΕΦΚΑ απαιτούν χρόνο και αυτοπρόσωπη παρουσία στα 

υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ.  Η συναλλαγή του ασφαλισμένου με τον ΕΦΚΑ δεν 

ολοκληρώνεται άμεσα και προκαλείται διοικητικό βάρος, λόγω των  βημάτων που 

απαιτούνται στο πλαίσιο  συναλλαγών με το φορέα και των απαιτήσεων αυτοπρόσωπης 

παρουσίας για την υποβολή αίτησης χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, καθώς και 

για τη χορήγηση αυτών. Με το άρθρο 11 σκοπείται  ο περιορισμός του χρόνου και των 

απαιτούμενων βημάτων στη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. 

Σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο, η διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής 

ικανότητας και επιπροσθέτως η διαδικασία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 

απαιτούν χρόνο και αρκετές ενέργειες.  Με το άρθρο 12 σκοπείται  ο περιορισμός του χρόνου 

και των απαιτούμενων βημάτων στη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης ασφαλιστικής 

ικανότητας και στη διαδικασία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. Επιπροσθέτως, η 
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προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 12 αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού βάρους που 

συνεπάγεται η επίδοση πράξεων βεβαίωσης οφειλών.  

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 13 σκοπείται η μεταρρύθμιση του υφιστάμενου 

νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο δεν διενεργούνται άμεσοι και 

αυτοματοποιημένοι έλεγχοι σχετικά με την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και 

καταβολής των εισφορών,  και ως εκ τούτου δεν εντοπίζονται με ταχύτητα οι εργοδότες που 

δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα  ασφαλιστικές εισφορές. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 14 σκοπείται η μεταρρύθμιση του συστήματος 

χορήγησης ιατρικών βεβαιώσεων και γνωματεύσεων προκειμένου να περιορισθεί ο 

απαιτούμενος χρόνος υποβολής της αίτησης χορήγησης, καθώς και της χορήγησης αυτών.   

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 15 σκοπείται ο περιορισμός του απαιτούμενου 

χρόνου και των ενεργειών που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης και τη  χορήγηση του 

επιδόματος μητρότητας του επιδόματος ασθενείας και των εξόδων κηδείας. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 16  σκοπείται η αντιμετώπιση του ισχυρού 

ελλείμματος εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων που διέπονται από διαρκή ανησυχία για τη 

διαδικασία απονομής της σύνταξης. Οι διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την 

απονομή της σύνταξης εκτείνονται σε μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την 

απογοήτευση των ασφαλισμένων. 

Η διαδικασία της απονομής σύνταξης  ενέχει ποικίλα κανονιστικά εμπόδια, διαχρονικές 

παθογένειες, αβεβαιότητα και πολύχρονη αναμονή. Με την προτεινόμενη διάταξη του 

άρθρου 17 σκοπείται η άρση όλων αυτών προκειμένου να καταστεί η διαδικασία απονομής 

άμεση, ταχεία και χωρίς ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους.  

Εξαιτίας της μη διαλειτουργικότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Πληροφοριακό Σύστημα της Στρατολογίας του Υπουργείου 

Εθνικής Αμύνης και το Φοιτητολόγιο των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  η 

πρόσβαση στην πληροφορία απαιτεί χρόνο, οικονομικό και διοικητικό κόστος και πολλές 

ενέργειες. Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 18 σκοπείται η άρση αυτών των 

προβλημάτων.  

1.2.Περιγράψτε  χωριστά και αναλυτικά τους  λόγους για τους οποίους η ρύθμιση είναι 

αναγκαία  και κατάλληλη για να αντιμετωπίσει  το αντίστοιχο πρόβλημα. 

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τη μετεξέλιξη 

του σε  e- Ε.Φ.Κ.Α, εδραιώνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του.  Στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 10 της προτεινόμενης ρύθμισης ορίζεται ότι η εγγραφή άμεσα ή έμμεσα 

ασφαλισμένου στο μητρώο ασφαλισμένων του e- Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- 

Ε.Φ.Κ.Α) καθώς και η μεταβολή ατομικών στοιχείων γίνεται με υποβολή αίτησης στον 

δικτυακό τόπο του e- Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες 

προϋποθέσεις που αφορούν στην ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας και 

διευκρινίζεται ότι τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται από το μητρώο του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ». 
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 11, οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που 

απαιτούνται για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς 

λαμβάνονται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα 

πληροφοριακά συστήματα των φορέων, στους οποίους υποβάλλονται.   

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 προβλέπεται ότι για τους μισθωτούς που δεν έλαβαν 

ασφαλιστική ικανότητα κατά την ετήσια χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, η ασφαλιστική 

ικανότητά τους επανελέγχεται αυτόματα κάθε μήνα, βάσει των στοιχείων των εμπρόθεσμων 

αρχικά υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) και με την παράγραφο 2 ότι 

από 1η Ιουλίου 2020, όλοι οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ, υποχρεούνται 

πλέον σε ηλεκτρονική υποβολή. Στην παράγραφο 3  προβλέπεται ότι προκειμένου να 

οριστικοποιηθεί η εμπρόθεσμη υποβληθείσα Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, 

διασταυρώνονται τα Δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο  Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη 

και τα Δεδομένα που περιλαμβάνει η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται.  Σε 

περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι συμβατά, ενημερώνεται ο εργοδότης για την ανάγκη 

διόρθωσης και εφόσον απαιτείται εκδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις 

επιβολής προστίμων.  Επιπροσθέτως, με τις παραγράφους 5 και 6 ορίζεται η ηλεκτρονική 

επίδοση των πράξεων βεβαίωσης οφειλών. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 13 οι προβλεπόμενες στα εδάφια 1-4  προθεσμίες 

υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και καταβολής των εισφορών δύναται να 

μεταβάλλονται κατόπιν απόφασης του ΔΣ του «e-Ε.Φ.Κ.Α.» 

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης του άρθρου 14 προβλέπεται ότι οι ιατρικές 

βεβαιώσεις που απαιτούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, 

επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας και του επιδόματος εργατικού ατυχήματος 

εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της 

εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15 προβλέπεται η υποβολή με 

ηλεκτρονικό τρόπο της αίτησης στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη χορήγηση του 

επιδόματος μητρότητας και του επιδόματος ασθενείας.  Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η 

απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται 

μέσω διασύνδεσης από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Εθνικό Μητρώο 

Πολίτων, καθώς και ότι οι προβλεπόμενες Ιατρικές βεβαιώσεις ανακτώνται  από το Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Επίσης, υποβάλλεται αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο για την 

πληρωμή των εξόδων κηδείας. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 16 προβλέπεται η ψηφιοποίηση του συνόλου των 

δεδομένων και των ατομικών στοιχείων που αφορά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος, την απονομή συντάξεων και τη μεταβίβαση συντάξεων αιτία θανάτου και 

βρίσκεται στα πληροφοριακά συστήματα των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Το 

σύνολο των δεδομένων και των ατομικών στοιχείων συγκεντρώνεται έως 30.04.2020 στο 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» του άρθρου 8 του ν. 4237/2014. Με τις παραγράφους 2 

και 3 προβλέπεται ότι αποστέλλονται έως 31.07.2020 αρχεία με στοιχεία αποδοχών στην 

εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Ειδικότερα, στην παράγραφο 2  προβλέπεται 
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ότι κάθε Υπηρεσία μισθοδοσίας του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  αποστέλλει αρχείο με τα 

στοιχεία αποδοχών των υπαλλήλων της από 1.1.2002 ή από την ημερομηνία έναρξης της 

μηχανογράφησής τους και στην παράγραφο 3 ότι η Ενιαία Αρχή Πληρωμών αποστέλλει 

αρχείο με τα στοιχεία αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων από την ημερομηνία λειτουργίας 

της.  

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 17 θεσπίζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική 

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, όπως και η ηλεκτρονική έκδοση της 

απόφασης χορήγησης. Ειδικότερα, η  αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, 

αναπηρίας ή θανάτου, καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης επιδόματος τετραπληγίας ή 

απολύτου αναπηρίας υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στο δικτυακό τόπο του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «e- Ε.Φ.Κ.Α». 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 18, εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο  Αριθμός 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) καταχωρούνται  υποχρεωτικά στις βεβαιώσεις και στα 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις υπηρεσίες στρατολογίας για τη βεβαίωση του χρόνου 

στράτευσης και από τις εφαρμογές του Φοιτητολογίου των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου σπουδών προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 

αναγνώριση του χρόνου στράτευσης ή φοίτησης ως πλασματικού χρόνου για την απονομή 

σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προσέτι, στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

αναπτύσσει τις αναγκαίες  εφαρμογές ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική πρόσβαση 

του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» στα δεδομένα των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που 

απαιτούνται για την απονομή ή μεταβίβαση των συντάξεων και προέρχονται από το Μητρώο 

Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, το Πληροφοριακό σύστημα της Στρατολογίας του 

Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και τις εφαρμογές των Φοιτητολογίων των Ιδρυμάτων  της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

1.3.Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά  τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε  μίας «άλλης 

διάταξης» συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους 

πολίτες  και στο φυσικό και πολιτιστικό  περιβάλλον. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 10, η διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής και 

διαγραφής μελών, η διαδικασία απογραφής ιδιωτικών οικοδομικών έργων και η διαδικασία 

απογραφής νομικών προσώπων απλοποιείται, επιταχύνεται, και ως εκ τούτου βελτιώνεται η 

συναλλαγή του ασφαλισμένου με τον e- Ε.Φ.Κ.Α. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 11 απλοποιείται και εξορθολογίζεται η σχετική 

διαδικασία αίτησης και χορήγησης, μειώνεται το λειτουργικό κόστος (διακίνηση έγχαρτων 

εγγράφων, κόστος αναπαραγωγής εγγράφων, κ.λπ.).  Επιπροσθέτως, η άμεση ηλεκτρονική 

επικοινωνία μεταξύ των χειριστών μιας διοικητικής διαδικασίας μειώνει τον απαιτούμενο 

χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απελευθερώνοντας πόρους για τη δημόσια 

διοίκηση 
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 12 περιορίζονται τα βήματα για τη χορήγηση 

ασφαλιστικής ενημερότητας και επιταχύνεται η διαδικασία. Ως εκ τούτου, μία διαδικασία 

που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο απαιτούσε χρόνο και αρκετές ενέργειες, 

με την προτεινόμενη διάταξη εκσυγχρονίζεται και απελευθερώνεται από περιττές 

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 13 καθίσταται δυνατή η διενέργεια 

αυτοματοποιημένων ελέγχων ταχύτερα,  προκειμένου να εντοπίζονται με ταχύτητα οι 

εργοδότες που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα  ασφαλιστικές εισφορές. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο 

βελτιώνεται η ταχύτητα απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας και χορήγησης της αντίστοιχης 

βεβαίωσης και ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι δύναται να την προσκομίζουν στις συναλλαγές 

με άλλες υπηρεσίες ή όπου απαιτείται σε  συντομότερο χρονικό πλαίσιο.   

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 14 εκσυγχρονίζεται το σύστημα χορήγησης 

ιατρικών βεβαιώσεων και γνωματεύσεων, δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα 

υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης οι αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες και διευκολύνονται οι ασφαλισμένοι.  

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 15 βελτιώνονται οι υπηρεσίες προς τους 

ασφαλισμένους, περιορίζονται τα βήματα που απαιτούνται για τη διαδικασία υποβολής 

ηλεκτρονικής αίτησης και χορήγησης του επιδόματος μητρότητας, ασθενείας και των εξόδων 

κηδείας  και επί τω τέλει δημιουργείται ένα περιβάλλον φιλικό και αποτελεσματικό.  

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 16 προκρίνεται ένα απλούστερο και 

αποτελεσματικότερο σχήμα λειτουργίας με στόχο την απελευθέρωση της διαδικασίας 

απονομής της σύνταξης από περιττές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, το οποίο επιτρέπει την 

ευχερέστερη άσκηση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 17 προωθείται μία εμβληματική διαρθρωτική 

μεταρρύθμιση, ήτοι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής της σύνταξης. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η συνεργασία των επιμέρους φορέων, εξοικονομούνται 

πόροι, επιτυγχάνεται η παροχή συνεχών και απρόσκοπτων, αποτελεσματικότερων και πιο 

ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη. Εξάλλου, η ποιότητα όσον αφορά στην παροχή δημόσιων 

υπηρεσιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, αφενός με την ικανοποίηση των πολιτών και 

αφετέρου με την απρόσκοπτη και άνευ περιορισμών χρήση τους. Βελτιώνεται η 

αποδοτικότητα της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α και μειώνονται τα διοικητικά βάρη. Αίρονται 

ποικίλα κανονιστικά εμπόδια και επί τω τέλει η ρύθμιση της προτεινόμενης διάταξης 

απεμπολεί παθογένειες που χαρακτήριζαν διαχρονικά τη διαδικασία απονομής της 

σύνταξης,  ήτοι  αφενός την αβεβαιότητα και αφετέρου την πολύχρονη αναμονή.  

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 18 διευκολύνεται και επιταχύνεται η διαδικασία 

απονομής της σύνταξης και διασφαλίζεται η ποιοτική και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών 

προς τους ασφαλισμένους.  
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1.4.Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες  που θα είναι αρμόδιες για  την εφαρμογή κάθε 

άλλης διάταξης.  

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διάταξης  του άρθρου  10 είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του e-ΕΦΚΑ, οι οικείοι Δικηγορικοί, Ιατρικοί και 

Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, η εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διάταξης  του άρθρου  11 είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διάταξης  του άρθρου  12 είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διάταξης  του άρθρου  13 είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διάταξης  του άρθρου  14 είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  του e-ΕΦΚΑ, της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και των ΚΕΠΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διάταξης  του άρθρου  15 είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διάταξης  του άρθρου  16 είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διάταξης  του άρθρου  17 είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διάταξης  του άρθρου  18 είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  του e-ΕΦΚΑ, της στρατολογίας, των Φοιτητολογίων 

των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων  Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.1.Περιγράψτε  χωριστά και αναλυτικά  το πρόβλημα  που καλείται να  αντιμετωπίσει 

κάθε μία «άλλη διάταξη» που  περιλαμβάνεται στo προτεινόμενo άρθρο. 

 

Με το παρόν νομοσχέδιο σκοπείται η αναμόρφωση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 

και η εναρμόνιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με τις πρόσφατες αποφάσεις της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας οι οποίες έκριναν ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης 

της ανταποδοτικής σύνταξης, το σύστημα καταβολής εισφορών των ελεύθερων 

επαγγελματιών και αγροτών, καθώς και το  όριο του ποσού των 1.300 ευρώ, το οποίο δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει, μετά την αναπροσαρμογή της επικουρικής συντάξεως, το 

άθροισμα της καταβαλλόμενης σε αυτούς κύριας και επικουρικής συντάξεως,  όπως 
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προβλέπεται στο νόμο 4387/2016 (Α’85),  αντίκειται στην αρχή της ισότητας η οποία 

κατοχυρώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος. Με το άρθρο 19 

τροποποιείται το άρθρο 1 του ν.4387/2016 προκειμένου το αντικείμενο και ο σκοπός του 

νόμου να εναρμονίζονται με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Με το άρθρο 22 τροποποιούνται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί  των όρων του 

ασφαλιστικού δικαίου του άρθρου 2 του ν.4387/2016, προκειμένου να επιτευχθεί η 

καλύτερη ερμηνευτική προσέγγιση και εφαρμογή του παρόντος νόμου. Τέλος, με το άρθρο 

20 σκοπείται ο ορισμός των γενικών αρχών και της εγγυητικής ευθύνης του Κράτους 

προκειμένου να επέλθει αποσαφήνιση αυτών και τέλος με το άρθρο 21 ορίζονται οι πηγές 

και η φύση των κανόνων προκειμένου να καταστεί σαφές ότι δεν δύναται να εμφιλοχωρεί 

ιδιωτική βούληση. 

Με το άρθρο 23 τροποποιείται η  παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν.4387/2016  που ορίζει 

ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη συνίστατο στο δεκαπλάσιο του ποσού που 

αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω 

των 25 ετών.    

Επίσης, παρίσταται αναγκαία η θέσπιση σαφούς και συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου 

με την προσθήκη άρθρου 5Α αναφορικά με τους εξωκοινοβουλευτικούς και μετακλητούς 

υπαλλήλους και τα ποσοστά εισφορών τους, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που 

συνδέονται με την υπαγωγή σε διαφορετικούς κανόνες ασφάλισης των 

εξωκοινοβουλευτικών ή μετακλητών υπαλλήλων βάσει κριτηρίων σχετικά με την τυχόν 

προϋπηρεσία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, το χρόνο διορισμού τους, το φορέα που τυχόν 

ήταν ασφαλισμένοι έως το διορισμό τους, εάν αυτοί ήταν παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι κτλ.  

Επιπροσθέτως,  ζητήματα εγείρονται σχετικά με την ασφάλιση προσώπων που διορίζονται 

στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν βουλευτική ιδιότητα, διότι δεν υφίσταται ρητή διάταξη για 

την ασφάλιση τους κατά τη διάρκεια της θητείας του. Χρήζει αναφοράς ότι ζητήματα που 

έχουν προκύψει στο παρελθόν έχουν αντιμετωπισθεί με αναλογική εφαρμογή των 

διατάξεων για τους μετακλητούς υπαλλήλους.  

Τέλος, παρίσταται αναγκαία η προσθήκη άρθρου 5Β με το οποίο προβλέπεται ρητώς  η 

δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις συγκεκριμένες διαφορές που αναφέρονται 

στην προτεινόμενη διάταξη, προκειμένου να μην υπάρχει αμφιβολία ή άλλη ερμηνεία.   

       

 

Οι πρόσφατες αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έκριναν ότι τα 

ποσοστά αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτά προβλέπονται στο ισχύον 

άρθρο  8 του ν. 4387/2016 (Α’85), αντιβαίνουν στις αρχές του Συντάγματος,  διότι όντας  

ιδιαιτέρως χαμηλά, αδυνατούν να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης στους 

ασφαλισμένους-συνταξιούχους. Με το άρθρο 24 σκοπείται η αποκατάσταση της αρχής της 

ανταποδοτικότητας σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας.  Ειδικότερα, σύμφωνα με την 1891/2019 απόφαση της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας  η  εφαρμογή των εν λόγω  ποσοστών αναπλήρωσης που 

προβλέπονται στο ισχύον άρθρο 8 του ν. 4387/2016 (Α’85), δεδομένων του ύψους και της 

ανά τριετία κλιμάκωσής τους, τόσο στο μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ασφαλιστικού  βίου προκειμένου για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, όσο 

400



 

και στον συντάξιμο μισθό επί του οποίου κανονίσθηκε η χορηγηθείσα σύνταξη προκειμένου 

για τους ήδη συνταξιούχους, συνεπάγεται χορήγηση ανταποδοτικής συνταξιοδοτικής 

παροχής, προφανώς δυσανάλογης σε σχέση με τις συντάξιμες αποδοχές, αφ’ ής στιγμής το 

υψηλότερο ποσοστό αναπληρώσεως των εν λόγω αποδοχών είναι κατώτερο του 50%, και τις 

αναλογούσες στις συντάξιμες αποδοχές εισφορές. Ως εκ τούτου, με την εν λόγω απόφαση 

του ΣτΕ κρίθηκε ότι τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4387/2016 (Α’85), ποσοστά 

αναπληρώσεως αντίκεινται στην αρχή της ανταποδοτικότητας, η οποία αποτελεί έκφανση 

της κατοχυρωμένης στο Σύνταγμα αρχής της αναλογικότητας, διότι υπερβαίνουν το όριο 

εκείνο πέραν του οποίου η έλλειψη σχέσης ανταποδοτικότητας μεταξύ των εισφορών και 

των παροχών είναι ανεπίτρεπτη.  

 

Σε συμμόρφωση με τα κριθέντα στην 1891/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, οι συντάξεις οι οποίες έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις 

του ν.4387/2016 (Α’85) ή εκκρεμεί ο υπολογισμός τους, με το άρθρο 25 επανυπολογίζονται 

και αναπροσαρμόζονται από 1.10.2019 σύμφωνα με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, όπως 

διαμορφώθηκαν ,κατόπιν της εκπονηθείσας αναλογιστικής έκθεσης και αποτυπώνονται στην 

ήδη τροποποιούμενη παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. Επιπροσθέτως, παρά το 

ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι εφαρμόζονται στις ήδη 

καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, καθώς επίσης και σε αυτές των οποίων εκκρεμεί ο 

υπολογισμός τους και σε αυτές που έχουν επανυπολογισθεί βάσει του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου, ωστόσο, προκειμένου να μην μειωθεί καμία σύνταξη, με σεβασμό 

στην δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των συνταξιούχων και στοχεύοντας στην προστασία τους, 

προβλέπεται στις περιπτώσεις  που προκύπτει, η καταβολή τυχόν επιπλέον ποσού, ως 

προσωπική διαφορά. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 περί διαδοχικής ασφάλισης,  

απαιτείτο η διαδικασία δύο σταδίων εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων, με τις 

οποίες θεμελιώνει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τα πρόσωπα, τα οποία 

έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς οι οποίοι 

εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., αλλά και για τους ενταχθέντες στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  φορείς. Ως εκ 

τούτου, το σύστημα που εισήχθη με το άρθρο 19 του ν. 4387/2016 ρυθμίζει μεν τις μεταβολές 

της ασφάλισης, λόγω αλλαγής εργοδότη ή επαγγελματικής δραστηριότητας ή ιδιότητας, 

ωστόσο εμφανίζει μειονεκτήματα που αφορούν αφενός στη διαφοροποίηση ανάλογα με τον 

εκάστοτε εντασσόμενο φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και  αφετέρου  τη  

δυσκολία, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, εύρεσης των απαιτούμενων ημερών 

ασφάλισης για την κρίση της αρμοδιότητας. Η προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 του 

άρθρου 26 παρίσταται αναγκαία, διότι αφενός διορθώνει πλημμέλειες, οι οποίες σχετίζονται 

με τη διαφορετική αντιμετώπιση ασφαλισμένων ανάλογα με τον εκάστοτε εντασσόμενο 

φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο υπάγονταν και αφετέρου εισάγει ένα απλούστερο 

σύστημα εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων με τις οποίες θεμελιώνει ο 

ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  Επιπροσθέτως, 

υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω 
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γήρατος με χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς που 

εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. και, ενώ με το συνολικό διαδοχικό χρόνο πληρούνται οι 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με 15 έτη ασφάλισης στο 67ο όριο ηλικίας με 

τις διατάξεις του τελευταίου ενταχθέντα φορέα, δεν συντρέχουν, όμως, οι προϋποθέσεις 

αρμοδιότητας ούτε στην α΄ φάση ούτε στη β΄ φάση της διαδοχικής ασφάλισης (όπως αυτές 

ίσχυαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 (Α’85), 

προκειμένου να απονεμηθεί σύνταξη λόγω γήρατος από τον Ε.Φ.Κ.Α. Ως εκ τούτου, η αξίωση 

της συνδρομής των προϋποθέσεων που θέτει η διαδοχική ασφάλιση φαίνεται να οδηγεί σε 

ουσιαστική ματαίωση της εφαρμογής του ίδιου του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης, 

στόχος της οποίας είναι  η διασφάλιση στους διαδοχικά ασφαλισμένους της δυνατότητας 

λήψης σύνταξης με συνυπολογισμό του συνολικού χρόνου ασφάλισής τους.  

 

 Οι διατάξεις του ισχύοντος άρθρου 20 ν. 4387/2016 δημιούργησαν ένα νομοθετικό πλαίσιο 

αποτρεπτικό για συνταξιούχους να αναλάβουν περαιτέρω εργασία ή ν’ αποκτήσουν ιδιότητα 

ή δραστηριότητα καθόσον τούτο συνεπαγόταν, αφενός δραστική μείωση έως διακοπή 

καταβολής της σύνταξής τους, αφετέρου σημαντική επιβάρυνση με ασφαλιστικές εισφορές  

από την νέα απασχόλησή τους. Επιπλέον, παρά την καταβολή εισφορών για τη νέα 

απασχόλησή τους συχνά ο διαδραμών χρόνος σε αυτήν δεν μπορούσε με κανένα τρόπο  ν’ 

αξιοποιηθεί . Με το άρθρο 27 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 ν. 4387/2016  κατά 

τρόπο που να καθίσταται εφικτή η απασχόληση των συνταξιούχων εκείνων που έχουν 

ανάγκη να εργαστούν για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους αλλά και  αυτών που μπορούν 

να αξιοποιηθούν λόγω της γνώσης και της εμπειρίας τους σε εξειδικευμένα αντικείμενα 

(θεσπίζοντας συγκεκριμένους και σαφείς κανόνες ως προς την ασφάλιση και την σύνταξή 

τους και εισάγοντας, όπου κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες 

απασχόλησης, εξαιρέσεις). 

 

Με το άρθρο 28 του ν. 4387/2016 προβλέπεται η ανταποδοτική σύνταξη και ειδικότερα 

σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης, οι οποίοι 

θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου δικαιούνται 

ανταποδοτικό μέρος σύνταξης που προκύπτει από τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 28 

του ν.4387/2016 (Α’ 85), τον χρόνο ασφάλισης όπως ορίζεται στο άρθρο 34 του ν.4387/2016 

(Α’85) και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών 

του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (Α’85).  Για τους μισθωτούς, 

ως συντάξιμες αποδοχές νοείται ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ΄ 

όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο 

της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου δια του συνολικού 

χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται 

το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκειται σε εισφορές, καθ΄ όλη την διάρκεια του 

ασφαλιστικού του βίου. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και τα 

υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ  ως συντάξιμες αποδοχές για τον 

υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης της κύριας ασφάλισής τους λαμβανόταν 

υπ’ όψιν  το εισόδημα, καθ’ όλη την διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου, το οποίο 

υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές. 
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Με το άρθρο 29 προβλέπεται ο επανυπολογισμός των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα και 

αφετέρου η προστασία των καταβαλλόμενων συντάξεων με τους ίδιους όρους  που 

προβλέφθηκε για τους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα  σύμφωνα με το άρθρο 25, 

εξαιτίας της αναπροσαρμογής των ποσοστών αναπλήρωσης, σύμφωνα με τις πρόσφατες 

αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 30 αντικαθίσταται το άρθρο 34 του ν.4387/2016 

(Α’85), όπως ίσχυε, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τις πρόσφατες αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών 

(ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), των αυτοτελώς απασχολούμενων (ασφαλισμένων του 

πρώην ΕΤΑΑ) και των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ. Ειδικότερα, η εφαρμογή της 

παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν.4387/2016 (Α’85) έχει εγείρει ποικίλα ζητήματα.  

 

Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα των διατάξεων που έπρεπε να εφαρμοσθούν για τη 

χορήγηση της εφάπαξ παροχής στους δικαιούχους, απόρροια του ότι και μετά την ενοποίηση 

των φορέων πρόνοιας και την υπαγωγή τους στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολούθησαν  να ισχύουν 

για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής επιμέρους καταστατικές διατάξεις των 

εντασσόμενων φορέων, είχε ως συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις την αδυναμία σε εύλογο 

χρόνο υπολογισμού του ύψους του ποσού που θα έπρεπε να χορηγηθεί και κατ’ επέκταση 

την υπερβολική καθυστέρηση καταβολής του στους δικαιούχους. 

Ο ν. 4387/2016 δεν κατέστησε δυνατή την αποτελεσματική επίλυση των υφιστάμενων 

προβλημάτων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των 

ασφαλισμένων με ταυτόχρονη εδραίωση της οικονομικής ισορροπίας του συστήματος ώστε 

να το καταστήσει αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά αποδεκτό. 

Ως εκ τούτου παρίσταται αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2017  με το 

άρθρο 31 ως προς συγκεκριμένες διατάξεις του με σκοπό την καθιέρωση ενός συστήματος 

απλού, αποτελεσματικού και βιώσιμου ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχιση χορήγησης της 

εφάπαξ παροχής στους δικαιούχους. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 32 αντικαθίσταται το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 

και σκοπείται η αποκατάσταση των ποικίλων ζητημάτων που έχει εγείρει τούτο. Ειδικότερα, 

από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση 

(παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι) καταβάλλουν υποχρεωτικά ασφαλιστικές εισφορές για 

κάθε ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα. 

 Οι εισφορές υπολογίζονται σε όλες τις περιπτώσεις με βάση το εισόδημα, ήτοι για την 

μισθωτή απασχόληση επί των αποδοχών και για την αυτοαπασχόληση – ελεύθερο 

επάγγελμα-, δραστηριότητα ασφαλιστέα στον πρώην ΟΓΑ,  επί του εισοδήματος για κάθε μία 

από τις δραστηριότητες  αυτές και μέχρι ανωτάτου ορίου μηνιαίου εισοδήματος (σήμερα 

ανέρχεται στο ποσό των 6500 ευρώ) που ισχύει συνολικά για όλες τις ανωτέρω 

επαγγελματικές δραστηριότητες, γεγονός που συνέβαλε στην υπέρμετρη επιβάρυνση των 

ασφαλισμένων και την ενίσχυση του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής. 
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Προσέτι, προβλέπεται ελάχιστη μηνιαία εισφορά που υπολογίζεται επί κατώτατου μηνιαίου 

εισοδήματος (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 650 ευρώ), ενώ προβλέπεται ρητά ότι δεν 

υφίσταται η υποχρέωση καταβολής της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς για τις πλέον της 

πρώτης επαγγελματικές δραστηριότητες. 

Ειδικότερα με το έως μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς προβλέπονται τα εξής: 

- Σε περίπτωση πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης σε διαφορετικούς εργοδότες 

καταβάλλονται εισφορές για κάθε απασχόληση βάση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 και 

μέχρι του ανωτάτου ορίου (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 6.500 Ευρώ). 

- Για μισθωτή εργασία (και γενικότερα για εργασία υπαγόμενη στις  διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ) και άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος - αυτοαπασχόληση (υποχρέωση ασφάλισης με 

διατάξεις πρώην ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ) ή και άσκηση δραστηριότητας υπαγόμενης στην ασφάλιση 

του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλονται στον Ε.Φ.Κ.Α. εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ν. 

4387/2016. όπως ισχύει για το εισόδημα που προέρχεται από μισθωτή εργασία ή άλλη 

εργασία υπαγόμενη στις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει του άρθρου 39 για το 

ελεύθερο επάγγελμα – αυτοαπασχόληση  και βάσει του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 για το 

εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. 

 - Σε περίπτωση που το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το  κατώτατο όριο 

μηνιαίου εισοδήματος, επί του οποίου υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές (σήμερα 

ανέρχεται στο ποσό των 650 ευρώ) και συνεπώς καλύπτεται η ελάχιστη προβλεπόμενη 

μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη και εφόσον για την επιχειρηματική-

αγροτική δραστηριότητα κ.λπ. δεν προκύπτει εισόδημα ή προκύπτει ζημία, τότε δεν 

καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για τη μη μισθωτή απασχόληση. 

  - Σε περίπτωση, όμως που προκύπτει εισόδημα από τη μη μισθωτή απασχόληση 

καταβάλλονται κανονικά επ’ αυτού ασφαλιστικές εισφορές και μέχρι συνολικά του ανωτάτου 

ορίου (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 6.500 ευρώ).  

   - Σε περίπτωση που το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ανώτατο όριο 

(σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 6.500 ευρώ), επίσης δεν καταβάλλονται εισφορές για τα 

εισοδήματα από επιχειρηματική-αγροτική δραστηριότητα.  

 

Επιπροσθέτως, με το άρθρο 32 προστίθεται άρθρο 36 Α προκειμένου να αποσαφηνισθούν 

θέματα  που αφορούν στη δυνατότητα αξιοποίησής του χρόνου παράλληλης ασφάλισης και 

στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης όταν υφίσταται χρόνος παράλληλης ασφάλισης, 

δοθέντος ότι η εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, το οποίο αφορούσε στην 

παράλληλη ασφάλιση, έχει εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά  με τον τρόπο αξιοποίησης του 

χρόνου παράλληλης ασφάλισης, ο οποίος είχε διανυθεί τόσο σε αυτοτελείς πρώην φορείς 

κύριας ασφάλισης πριν τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κύριας Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) όσο και 

εντός του ενιαίου φορέα.  

Κατόπιν των αποφάσεων 1880/2019 και 1888/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκε ότι οι ενιαίοι κανόνες ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως 

συνέπεια τη δυσμενή διάκριση των αυτοαπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών 

και των αγροτών έναντι των μισθωτών κατά την πρόσβασή τους στην κοινωνική ασφάλιση 

και την υπαγωγή τους στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο 

καταβολής εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων και 

θεσπίζονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, μία εκ των οποίων οφείλει να επιλέξει ο 
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ασφαλισμένος βάσει της οικονομικής του δυνατότητας και της προσδοκίας του για 

μελλοντική σύνταξη. Ως εκ τούτου παρίσταται αναγκαία η εναρμόνιση της διάταξης περί 

προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, γεγονός που αντιμετωπίζεται με το άρθρο 33. 

 

Το άρθρο 38 του ν.4387/2016 ρυθμίζει τις εισφορές των μισθωτών και εργοδοτών  και ορίζει 

ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που 

αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού και στο 

δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 

ετών, ήτοι υφίσταται σύνδεση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών με τον κατώτατο 

βασικό μισθό.  Επίσης, στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 υφίστανται  μεταβατικά ποσοστά 

ασφάλισης για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στον πρώην Τομέα Ασφάλισης 

Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ. Επιπροσθέτως υφίσταται ένα σημαίνον 

ζήτημα, το οποίο έχει δημιουργήσει ποικίλα προβλήματα και μεγάλο διοικητικό βάρος, ήτοι 

οι ημέρες ασφάλισης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζονται βάσει των μηνιαίων 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των 

εισφορών που καταβλήθηκαν.  Τα μέλη του εκάστοτε  Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να 

προσκομίζουν δικαιολογητικά στα υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να 

αποδεικνύουν το πλήθος των μηναίων συνεδριάσεων του ΔΣ που συμμετέχουν, 

προκαλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο περιττή επιφόρτιση στα Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α.  

Τέλος, ζήτημα εγείρει και η παράγραφος 4 του άρθρου 38 του ν.4387/2016,  η οποία 

προέβλεπε σταδιακή αναπροσαρμογή των ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των 

ασφαλισμένων και σε βάρος των εργοδοτών.  Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 34 έχει 

στόχο την αντιμετώπιση των ανωτέρω αναφερόμενων προβλημάτων.  

 

Οι  αποφάσεις 1880 και 1888/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έκριναν 

ότι το σύστημα καταβολής εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 

αυτοαπασχολούμενους όπως προβλεπόταν στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 αντίκειται στην 

αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4  του Συντάγματος 

και περαιτέρω ότι  η υπαγωγή σε ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών αφενός των 

αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών και αφετέρου των μισθωτών είναι 

αντισυνταγματική, διότι η υπαγωγή στην ασφάλιση κατηγοριών ασφαλισμένων με ουσιωδώς 

διαφορετικές συνθήκες απασχόλησης και παραγωγής εισοδήματος, υπό ενιαίους κανόνες 

εισφορών και παροχών, συνιστά ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό 

διαφορετικές συνθήκες.  Ως εκ τούτου με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 35 

σκοπείται η μεταρρύθμιση  του συστήματος καταβολής εισφορών για 

αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου αφενός να επέλθει 

εναρμόνιση με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφετέρου 

να διορθωθούν πλημμέλειες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Ειδικότερα, η 

σύνδεση των εισφορών με το φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες 

και τους αυτοαπασχολούμενους που εισήχθησαν με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 
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δημιούργησε τεράστια διαχειριστικά προβλήματα, διότι το σύστημα ήταν αρκετά πολύπλοκο 

και χρονοβόρο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά λάθη στον υπολογισμό των 

οφειλόμενων εισφορών και αξιόλογες καθυστερήσεις στις εκκαθαρίσεις. Επιπλέον, ο 

υπολογισμός του ύψους των εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος, ενίσχυσε την 

εισφοροδιαφυγή για την αποφυγή επιβολής υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, με 

αποτέλεσμα να επηρεάζονται αρνητικά όχι μόνο τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών 

αλλά και τα φορολογικά έσοδα. Παράλληλα, σε συνδυασμό με τη φορολογική επιβάρυνση ο 

υπολογισμός των εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος οδηγούσε σε υπέρμετρη και 

δυσανάλογη επιβάρυνση του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών.  Για την αποφυγή 

πολύπλοκων και δυσεπίλυτων διαδικασιών, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά 

για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία με αυτή της κύριας σύνταξης.  

 

Με τις αποφάσεις 1880/2019 και 1888/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, κρίθηκε ότι οι ενιαίοι κανόνες ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως συνέπεια τη 

δυσμενή διάκριση των αυτοαπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των 

αγροτών έναντι των μισθωτών κατά την πρόσβασή τους στην κοινωνική ασφάλιση και την 

υπαγωγή τους στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα. 

Κατόπιν αυτών και με σκοπό την συμμόρφωση προς τα κριθέντα με τις ανωτέρω αποφάσεις 

με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 36  τροποποιείται το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 

και συγκεκριμένα μεταρρυθμίζεται το σύστημα καταβολής εισφορών των ασφαλισμένων του 

πρώην ΟΓΑ όπως οριζόταν στο άρθρο 40 του ν. 4387/2016 (Α’85) και θεσπίζεται ένα νέο 

σύστημα με ρυθμίσεις που το καθιστούν απλό αλλά αποτελεσματικό.    

 

Στο πλαίσιο της θέσπισης ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος, με το άρθρο 37 

τροποποιείται το άρθρο 41 του ν. 4387/2016 περί καταβολής εισφορών υγειονομικής 

περίθαλψης με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που παρέχουν τη δυνατότητα, μετά το δεύτερο 

επίπεδο και διατηρώντας σταθερό ύψος ασφαλίστρων υγείας,  επιλογής υψηλότερης 

ασφαλιστικής κατηγορίας. Επιπροσθέτως με τις προτεινόμενες διατάξεις  θεσπίζεται 

ευνοϊκότερο σύστημα καταβολής εισφορών υγείας για τους  ασφαλισμένους του ΟΓΑ, ενώ 

και για τους  νέους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες για τα πρώτα 5 έτη έναρξης 

της δραστηριότητάς τους προβλέπεται η υπαγωγή τους σε ειδική κατώτατη κατηγορία. 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 38 αντικαθίσταται το άρθρο 42 του ν. 4387/2016 και 

επαναφέρονται τροποποιούμενες οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 προκειμένου 

για την κατηγορία των εργατών γης, οι οποίοι, λόγω της μη θέσπισης του αναγκαίου 

κανονιστικού πλαισίου που προβλέπονταν με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν 

ασφαλιστικά ακάλυπτοι,για περιόδους ασφάλισης που αφορούν τα έτη 2017, 2018, 2019 

και.να οριστεί συγκεκριμένος πλέον τρόπος αναγνώρισης και υπολογισμού των 

ασφαλιστικών τους εισφορών καθώς και του εν λόγω ασφαλιστικού τους χρόνου.  

 Συγκεκριμένα η αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος άρθρου 42 του ν. 

4387/2016 ως ισχύει σε συνδυασμό με την κατάργηση,  βάσει των υφιστάμενων διατάξεων 

του άρθρου 40 του  ιδίου νόμου,  των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 

406



 

του ν. 2458/1997 ασφαλιστικών κατηγοριών, στέρησε στην συγκεκριμένη κατηγορία των 

ασφαλισμένων εργατών γης, καθ’ όλο το διάστημα ισχύος των διατάξεων του ν. 4387/2016, 

και συγκεκριμένα τα έτη 2017,2018, 2019, την δυνατότητα υπολογισμού και αναγνώρισης 

του ασφαλιστικού τους  χρόνου,  δημιουργώντας πολλαπλά ζητήματα στην  ασφάλισή τους 

με κυριότερο και πιο επιτακτικό την αδυναμία συνταξιοδότησής τους.  

   

Με την προτεινόμενη διάταξη του  άρθρου 39 τροποποιείται το άρθρο 44 του ν. 4387/2016 

(Α’85)  και προστίθεται ρύθμιση με την οποία θεσπίζεται εξαίρεση από τις εισφορές 

υγειονομικής περίθαλψης για τους δικαιούχους σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν 

εξωιδρυματικό επίδομα ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητα και ρητά  ορίζεται ρητά ότι δεν 

υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των ανωτέρω επιδομάτων.   

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 40 τροποποιείται Α) η παράγραφος 2 άρθρου 48 του ν. 

4387/2016 ως ισχύει, με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 α του άρθρου 40 του 

π.δ. 422/1981 θεσπίζεται ένα πιο αυστηρό πλαίσιο καθόσον αφορά στις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν για να είναι δυνατή η επιστροφή των ατομικών 

κρατήσεων μετόχου και συγκεκριμένα με την προτεινόμενη ρύθμιση  δεν παρέχεται 

δυνατότητα εξαγοράς όταν μέτοχος έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ή να εξαγοράσει το 

απαιτούμενο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελαχίστου ορίου συμμετοχής του 

στο Ταμείο ακόμα και κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 4202/1961 και του ν. 

3232/2004 (που αφορούν στην διαδοχική ασφάλιση) όπως ισχύουν, προκειμένου ο μέτοχος 

να δικαιωθεί μέρισμα. Μ σκοπό τη διατήρηση της αντιστοιχίας μερισμάτων και καταθέσεων 

σε συνδυασμό με την διατήρηση της εύρυθμης ταμειακής λειτουργίας του Μ.Τ.Π.Υ. 

κατέστησε αναγκαίο, σε όσες περιπτώσεις τίθεται ζήτημα επιστροφής  των καταθέσεων του 

εκάστοτε μετόχου, την θέσπιση αυστηρότερων προϋποθέσεων για να είναι δυνατή η 

επιστροφή αυτή. 

Β) τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, που είχε αντικατασταθεί 

με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016 και, καταργείται για τον/την χήρο/α, 

το απαιτούμενο κατά το χρόνο θανάτου μερισματούχου, ηλικιακό όριο των 52 ετών που είχε 

τεθεί προκειμένου να επαναχορηγηθεί το μέρισμα από το ΜΤΠΥ, λόγω θανάτου, στον/στην 

χήρο/α, όταν αυτοί θα έφθαναν στο 67ο έτος της ηλικίας τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον 

πλήρως ανταποδοτικό χαρακτήρα του Μ.Τ.Π.Υ. , την ανάγκη προστασίας του ασφαλιστικού 

κεφαλαίου σε συνδυασμό με την ανάγκη επανάκτησης της εμπιστοσύνης των μετόχων- 

ασφαλισμένων στο Ταμείο και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, κρίθηκε αναγκαίο  να 

προβλεφθεί η επαναχορήγηση του μερίσματος σε όλους τους χήρους και όλες τις χήρες, με 

την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας τους κατά την 

ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου. 

Γ) Τέλος με το προτεινόμενο άρθρου, αντικαθίσταται η διάταξη της παρ.14  του ν. 4387/2016 

που είχε προστεθεί με το με το άρθρο 42 του ν. 4578/2018 (Α’ 200)  

Η ισχύουσα διάταξη ορίζει ότι ο εκάστοτε μερισματούχος του ΜΤΠΥ, ο οποίος  διορίζεται σε 

οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση, δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής 
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στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και περαιτέρω προβλέπονταν ότι το δικαιούμενο μέρισμα δεν 

διακόπτεται, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται.  

Λαμβάνοντας υπ’  όψιν τα συμφέροντα του Ταμείου Μ.Τ.Π.Υ. κρίνεται αναγκαίο με την 

προτεινόμενη διάταξη, να περιορισθεί η εφαρμογή της σε μικρότερο αριθμό μερισματούχων, 

δηλαδή μόνο στους μερισματούχους του ταμείου που κατέχουν οργανική θέση μετακλητού 

υπαλλήλου και όχι σε όλους τους μερισματούχους του Ταμείου που διορίζονται σε 

οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση, όπως αυτό οριζόταν με τις 

διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4578/2018. 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 41 κρίνεται αναγκαίο να  τροποποιηθεί το άρθρο 37 του ν. 

4052/2012 όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 76 του ν. 4387/2016 

(Α’85) και να εισαχθούν ρυθμίσεις με τις οποίες, δίδεται για πρώτη φορά η δυνατότητα από 

1.1.2021, στους υγειονομικούς αυτοαπασχολούμενους, στα πρόσωπα που ασκούν 

επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α. καθώς και σε όσα πρόσωπα βάσει 

ειδικής ή γενικής διάταξης δεν έχουν υποχρέωση  υπαγωγής για επικουρική ασφάλιση, να 

υπαχθούν προαιρετικά στον Κλάδο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Δοθέντος ότι, για τα εν λόγω πρόσωπα 

δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη για επικουρική ασφάλιση, κρίθηκε αναγκαία η εν λόγω 

ρύθμιση για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους  λοιπούς σφαλισμένους του Κλάδου του 

ΕΤΕΑΕΠ, ώστε να μπορούν να  υπαχθούν στην ασφάλιση του εν λόγω Κλάδου, εφόσον το 

επιθυμούν μετά από  αίτησή τους. Άλλωστε, κατά τον υπολογισμό της επικουρικής τους 

σύνταξης, σύμφωνα με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης λαμβάνεται υπόψη το ύψος 

των συσσωρευμένων ασφαλιστικών εισφορών στην ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου 

καθώς και το προσδόκιμο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση. Περαιτέρω ορίζεται ρητώς ότι μετά 

την προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση ισχύουν και εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες της 

υποχρεωτικής ασφάλισης. Επίσης κρίθηκε αναγκαίο να εισαχθούν ρυθμίσεις που αφορούν 

την  προαιρετική ασφάλιση για εφάπαξ παροχή και δίνεται πλέον η δυνατότητα προαιρετικής 

υπαγωγής στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από 1-1-2021, όλων των προσώπων που δεν 

ασφαλίζονται για εφάπαξ παροχή. Ειδικότερα, σε όλους τους μισθωτούς, τους αυτοτελώς 

απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν ασφαλίζονται σε κάποιον άλλο 

φορέα (ΝΠΙΔ, επαγγελματικό ταμείο, κ.α.) για την χορήγηση εφάπαξ παροχής, δίνεται η 

δυνατότητα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Ανάλογη δυνατότητα 

παρέχεται και στα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην 

ΟΓΑ.  Η ρύθμιση αφορά στα πρόσωπα που από 1-1-2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα 

εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται 

υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και καταλαμβάνει όσους δεν ανήκουν στα 

ασφαλιστέα πρόσωπα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., και για τα οποία δεν προβλέπεται η ασφάλισή τους 

για εφάπαξ παροχή από τις καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον 

Κλάδο Εφάπαξ Παροχών με το ισχύον άρθρο 75 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).  Επιπροσθέτως 

θεσπίζεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή  όλου 

του μόνιμου προσωπικού της  Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικών, συνοριοφυλάκων, 

ειδικών φρουρών και του πολιτικού προσωπικού ασφαλισμένου στο ΤΠΥΑΠ) καθώς και όλου 

του μόνιμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ 

Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, με την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένοι για εφάπαξ παροχή 

στο ΤΕΑΠΑΣΑ. Το προσωπικό αυτό έχει ήδη υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του 
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Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 

(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).  Επειδή με το ισχύον νομοθετικό προέκυψε ότι κάποιοι από το προσωπικό 

των υπηρεσιών αυτών, κατά τρόπο τυχαίο είχαν τη δυνατότητα να ασφαλισθούν και σε 

δεύτερο Κλάδο Πρόνοιας και ως εκ τούτου να δικαιωθούν και δεύτερη εφάπαξ παροχή κατά 

την αποχώρησή τους από την εργασία, ενώ κάποιοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, γεγονός 

που καταδεικνύει ότι όμοιες περιπτώσεις εργαζομένων στις ανωτέρω υπηρεσίες 

αντιμετωπίζονταν με διαφορετικό τρόπο. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι να 

απαλειφθούν οι διακρίσεις αυτές και να δοθεί  σε όλους τους εργαζόμενους των υπηρεσιών 

αυτών η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής για διπλή ασφάλιση για εφάπαξ παροχή με 

καταβολή βεβαίως αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ώστε να δικαιωθούν  δεύτερης 

παροχής κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 42 ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής του 

οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη με 

αναγνώριση, κατόπιν εξαγοράς, χρόνου ασφάλισης. Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 42 

παρίσταται αναγκαία, διότι η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του 

ν. 3996/2011, η οποία εφαρμόζεται στην κύρια σύνταξη και προβλέπει εξόφληση του ποσού 

της εξαγοράς του πλασματικού χρόνου με  παρακράτηση ποσού που αντιστοιχεί στο ένα 

τέταρτο (¼) του συνολικού ποσού της σύνταξης, καθίσταται αλυσιτελής εν προκειμένω, 

δοθέντος ότι αφενός το ποσό της επικουρικής σύνταξης είναι μικρότερο του ποσού της 

κύριας και αφετέρου το χρονικό διάστημα εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού της εξαγοράς 

επιμηκύνεται και ως εκ τούτου ελλοχεύει ο κίνδυνος της μη εξόφλησης του οφειλόμενου 

ποσού. 

Το γεγονός ότι ο κίνδυνος που ελλοχεύει η εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του 

ν. 3232/2004 δεν αντιμετωπίζεται ούτε με τη διάταξη του άρθρου 7Α του Κανονισμού 

Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  (Β’ 4524), η οποία 

επιτρέπει συμψηφισμό οποιασδήποτε οφειλής προς το Ταμείο με το σύνολο των 

χορηγούμενων παροχών, καθώς ο Κανονισμός, ως Υπουργική Απόφαση, δεν μπορεί να 

καταργήσει το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004, καθιστά 

έτι περαιτέρω απαραίτητη τη ρύθμιση του  άρθρου 42. 

Επιπροσθέτως, με την προσθήκη του εδαφίου γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 42 

ρυθμίζεται το ζήτημα της συνέχισης της ασφάλισης στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προσώπων που ενώ δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης έχουν καταβάλει εισφορές 

για εύλογο χρόνο και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους. Η υπαγωγή στην 

ασφάλιση των πρώην Ταμείων, Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκη και έχουν πολλάκις δημιουργηθεί προβλήματα στις αρμόδιες για την 

παρακράτηση εισφορών υπηρεσίες. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι υφίστανται πολλές 

περιπτώσεις που οι ενταχθέντες στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φορείς Πρόνοιας, αλλά και ο Κλάδος 

Εφάπαξ Παροχών του Ταμείου, εισέπρατταν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς ωστόσο να 

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης. 

 

Στις περιπτώσεις διαφωνίας ανάμεσα στις Διοικητικές Επιτροπές και τις υπηρεσίες του 

Ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  και προς διασφάλιση των συμφερόντων και εσόδων του Ταμείου  
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παρέχεται  με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 43 η δυνατότητα στον αρμόδιο 

Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., να ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου, κατά αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών, για τις υποθέσεις εκείνες των 

οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που 

δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες, προκειμένου οι υποθέσεις 

αυτές να τεθούν στην αμερόληπτη δικαιοδοτική κρίση. 

  

Οι με αριθ. 1889/2019 και 1890/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου 

Επικρατείας, οι οποίες ακύρωσαν τις ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄ 1604) «Καθορισμός των 

τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης» 

και οικ.25900/470/7.6.2016 (Β΄1605, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1623) «Αναπροσαρμογή 

καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης», καθόσον 

έκριναν αντισυνταγματικές τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 96, λόγω της ελλείψεως 

αναλογιστικής μελέτης, εκπονηθείσας πριν από τη ψήφιση του ν. 4387/2016 (Α’ 85),  που να 

τεκμηριώνει αφενός μεν τη βιωσιμότητα του Κλάδου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  και αφετέρου την 

επάρκεια των παροχών του και να προκύπτει ότι τα συμπεράσματα της μελέτης ελήφθησαν 

υπόψη κατά την ψήφιση των ρυθμίσεων του  ν. 4387/2016 για τον νέο τρόπο υπολογισμού 

των επικουρικών συντάξεων για τους μελλοντικούς συνταξιούχους και τον επανυπολογισμό 

– αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων.  Οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των 

ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων και της ακύρωσης των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών 

εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων κρίθηκε ότι επέρχονται από τη δημοσίευση των 

σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ, ήτοι από 4.10.2019.Επίσης με την 1890/2019 απόφαση του 

ΣτΕ (Ολομ.) έγινε ακόμη  δεκτό ότι «αιτιολογείται επαρκώς η επιλογή ως βάσης 

επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονταν στους ήδη 

συνταξιούχους κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, του ύψους στο οποίο οι συντάξεις 

αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, δηλαδή με τις επελθούσες και κριθείσες ως 

αντισυνταγματικές, με τις 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου 

περικοπές των ν. 4051/2012 και 4093/2012».  Ωστόσο κρίθηκε ότι αντίκειται στις αρχές της 

ισότητας και της αναλογικότητας το προβλεπόμενο στα άρθρα 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 

και 6 της ακυρωθείσας ΥΑ οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605, διόρθωση σφάλματος Β΄1623)  

όριο του ποσού των 1.300 ευρώ, του οποίου δεν επιτρέπεται να υπολείπεται, μετά την 

αναπροσαρμογή της επικουρικής συντάξεως, το άθροισμα της καταβαλλόμενης σε αυτούς 

κύριας και επικουρικής συντάξεως. Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις της 

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας εκπονήθηκε  η σχετική αναλογιστική μελέτη 

από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή πριν την κατάρτιση του προτεινόμενου νομοσχεδίου και 

κατόπιν αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 96 του  ν. 4387/2016 (Α’85) με το άρθρο 44, με 

ρυθμίσεις που αφορούν στον νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων από 

1.1.2015, με απάλειψη των ρυθμίσεων επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των ήδη 

καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α’ 85) 

επικουρικών συντάξεων, που έχουν εκδοθεί με προγενέστερο του άρθρου 42 του ν. 

4052/2012 νομικό πλαίσιο. 
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Με το προτεινόμενο άρθρο 45 τροποποιούνται διατάξεις του ισχύοντος άρθρου 97 ν. 

4387/2016, προστίθενται νέες και επί της ουσίας αντικαθίσταται το ισχύον άρθρο 97 του ν. 

4387/2016, καθώς κρίνεται αναγκαίο να θεσπισθεί πλέον ένα σύστημα εισφορών, απλό και 

ευέλικτο στο οποίο αποσυνδέεται η εισφορά για την επικουρική ασφάλιση από τον κατώτατο 

βασικό μισθό μισθωτού και το οποίο βασίζεται στην δυνατότητα του εκάστοτε 

ασφαλισμένου να επιλέξει ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία που θα υπαχθεί, ενώ 

παράλληλα απλοποιείται σε σημαντικό βαθμό ο τρόπος καταβολής της ασφαλιστικής 

εισφοράς υπέρ του κλάδου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.   

 

Ο συμψηφισμός ή μη των οφειλών προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και 

Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ) διέπεται από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων 

φορέων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι οποίες εξακολουθούν, κατά το άρθρο 47 του ν.4052/2012 να 

ισχύουν έως την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και  

δοθέντος τούτου δεν υφίσταται ενιαίο πλαίσιο. Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 

46 σκοπείται να αντιμετωπισθεί η διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ των ασφαλισμένων 

και συνταξιούχων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εξαιτίας του ότι προέρχονται από διαφορετικούς 

εντασσόμενους φορείς. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 47 ορίζεται ότι από 1/1/2020 στον ετήσιο 

κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία 

καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των με αριθ. 

1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και 

κατά δεύτερον η δαπάνη πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης και υγείας.  Η δαπάνη των πολιτικών αυτών χρηματοδοτείται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό και εγγράφεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. Για το έτος 2020 η δαπάνη της παραγράφου 1 καλύπτεται από τις 

ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του κοινωνικού προϋπολογισμού. Τα ποσά που διατίθενται 

για τις ανωτέρω πολιτικές καθορίζονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη  τις αναλογιστικές 

προβολές,  τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους, κ.α. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται 

η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος αλλά και ο ανταποδοτικός 

και αναδιανεμητικός του χαρακτήρας.  Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η όποια δαπάνη 

προκαλείται από την εισαγωγή των αναμορφώσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα, θα πρέπει 

να λαμβάνει χώρα και να είναι συμβατή με τα εγκεκριμένα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας 

δηλαδή δεν πρέπει να επιδεινώσει τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας. 

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσφατη θεσμοθέτηση του άρθρου 120 του ν. 

4611/2019, το ετήσιο κόστος της οποίας εκτιμάται στο 0,5% του ΑΕΠ και έχει ήδη 

συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, το κόστος των νέων πολιτικών προβλέπεται 

ότι θα καλυφθεί από την προβλεπόμενη αυτή δαπάνη. Ειδικότερα από την ανωτέρω ετήσια 

δαπάνη που έχει ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, ένα μέρος της θα 

καλύπτει τις νέες πολιτικές που προτείνονται δηλαδή την άρση των περικοπών στις 

επικουρικές συντάξεις, την αυξημένη δαπάνη κύριων συντάξεων λόγω των αυξημένων νέων 
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ποσοστών αναπλήρωσης κ.λπ. ενώ μέρος της δαπάνης θα καλύψει πολιτικές κοινωνικού 

κράτους (κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, υγείας). Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι από το 2020 και εφεξής το 0,5% του ΑΕΠ διατίθεται ετησίως 

υπέρ του κοινωνικού κράτους, διανέμεται κατά προτεραιότητα με βάση τους 

θεσμοθετημένους ασφαλιστικούς κανόνες του συστήματος, διασφαλίζοντας ίση και δίκαιη 

μεταχείριση μεταξύ των συνταξιούχων, αποκαθιστώντας τη συμμόρφωση του συστήματος 

με τις συνταγματικές αρχές. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ετήσιο κόστος των νέων 

πολιτικών εκτιμάται ότι έως το έτος 2047 είναι χαμηλότερο του 0,5% του ΑΕΠ, προκύπτει 

ετησίως δαπάνη που θα διατίθεται για πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Συνεπώς διατηρούμε την επί πλέον δαπάνη του 0,5% 

του ΑΕΠ ετησίως προς όφελος του κοινωνικού κράτους και την αναδιανέμουμε με βάση 

ασφαλιστικούς κανόνες αλλά και για  την ενίσχυση γενικότερων κοινωνικών πολιτικών.  

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 48 τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 ως 

ισχύει και οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδ α΄ του ν.δ. 2961/1954 

(Α’ 197), ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εργαζόμενου, από 1-6-2020 στις περιπτώσεις 

πλήρους απασχόλησης, μειώνονται κατά 0,90 ως εξής: 

α) Καθόσον αφορά τα ασφάλιστρα υπέρ του κλάδου ανεργίας η μείωση ανέρχεται σε 0,75 

ποσοστιαίες μονάδες, αφορά εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,48 

ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 στο ασφάλιστρο του 

εργαζόμενου 

β) καθόσον αφορά τα ασφάλιστρα υπέρ Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών 

Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 ν. 4144/2013 που σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4  περ. 

β, βαρύνει αποκλειστικά τον εκάστοτε εργαζόμενο και συναποτελείται, από την 

προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ. 1, περ. εδάφιο 1ο του ν.δ. 2963/1954 εισφορά, καθώς 

και την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. α΄ του ν. 678/1977, όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφιο  Γ΄ του ν.3144/2003, η συνολική μείωση ανέρχεται σε 

0,15 ποσοστιαίες μονάδες. Περαιτέρω προβλέπεται ότι το εν λόγω ασφάλιστρο υπέρ του 

ΕΛΕΚΠ που βαρύνει τον εργαζόμενο διαμορφώνεται πλέον 1,20% και κατανέμεται σε 

ποσοστό 0,85% υπέρ του π. ΟΕΚ, καθώς αφορά στην προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ.1, 

περ. εδάφιο 1ο του ν.δ. 2963/1954 εισφορά, και σε ποσοστό 0,35% υπερ π. ΟΕΕ, καθώς 

αφορά στην προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. α΄ του ν. 678/1977, όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφιο  γ΄ του ν. 3144/2003 εισφορά.  

Τέλος είναι κρίσιμο και πρέπει να επισημανθεί ότι οι προβλεπόμενες μειώσεις, αφορούν στις 

συνεισπραττόμενες εισφορές- κρατήσεις υπέρ ανεργίας, εργατικής κατοικίας και εργατικής 

εστίας και δεν αφορούν στις εισφορές για την κύρια σύνταξη, συνεπώς, με τις 

προβλεπόμενες μειώσεις δεν επηρεάζεται και δεν τίθεται σε κίνδυνο το ύψος των συντάξεων 

των ασφαλισμένων εξαιτίας των μειώσεων αυτών. 

 

Λόγω έλλειψης κανονιστικού πλαισίου με το προτεινόμενο άρθρο 49 προβλέπεται η έκδοση 

προεδρικού διατάγματος.  

Ειδικότερα, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α που εκδίδεται 
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μέχρι δύο έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, καταρτίζεται ενιαίος Κανονισμός 

Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α, με τον οποίο ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής 

στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, καθώς επίσης και το είδος, η 

έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα και κάθε 

άλλο ζήτημα εντός του υλικού πεδίου του Κανονισμού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

διάταξη για την εφαρμογή του. 

 

1.2 Περιγράψτε  χωριστά και αναλυτικά  τους λόγους για τους οποίους η ρύθμιση είναι 

αναγκαία και κατάλληλη   για να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα. 

 

Με τα άρθρα 19 έως 21 επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός του αντικειμένου και του σκοπού 

του παρόντος νόμου, των γενικών αρχών και της εγγυητικής ευθύνης του Κράτους, των 

πηγών και της φύσης των κανόνων και με το άρθρο 22 τροποποιούνται εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί προκειμένου να επέλθει ευθυγράμμισή αυτού με τις πρόσφατες αποφάσεις 

της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 23 μεταβάλλεται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων 

αποδοχών, το οποίο  ορίζεται πλέον στο ποσό των 6.500 ευρώ, ποσό που αναπροσαρμόζεται 

κάθε έτος από 1.1.2023 έως 31.12.2024 με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη 

τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1.1.2025 και εφεξής κατά το δείκτη 

μεταβολής μισθών.  

Επιπροσθέτως με το άρθρο 5Α θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες αναφορικά με 

την Ασφάλιση Εξωκοινοβουλευτικών και Μετακλητών Υπαλλήλων.   

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η αποσαφήνιση του ασφαλιστικού νομοθετικού 

πλαισίου  όσον αφορά  στα μέλη της Κυβέρνησης, ήτοι Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς 

και  Υφυπουργούς, οι οποίοι  είναι εξωκοινοβουλευτικοί, καθώς και τα  διοριζόμενα  σε 

θέσεις μετακλητών υπαλλήλων πρόσωπα, όπως οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, οι 

Εκτελεστικοί Γραμματείς Δήμων και Περιφερειών, οι συνεργάτες σε ιδιαίτερα γραφεία μελών 

της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, οι συνεργάτες Δημάρχων 

και Περιφερειαρχών, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

Η παρούσα ρύθμιση ορίζει ότι τα μέλη της Κυβέρνησης ήτοι Υπουργοί, Αναπληρωτές 

Υπουργοί, Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές από την ημερομηνία διορισμού τους 

διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 

υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής  κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ο 

σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό. Ομοίως 

δημιουργείται ένα  ενιαίο καθεστώς ασφάλισης για το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων, 

είτε συνάπτουν σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, είτε ιδιωτικού δικαίου στους φορείς 

στους οποίους διορίζονται. Ειδικότερα, παρέχεται  στα πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις 

μετακλητών υπαλλήλων  η δυνατότητα να διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς ασφάλισής 

τους, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή στο εργασιακό τους καθεστώς να μην επηρεάζει την 

ασφάλισή τους και να μην προκύπτουν κενά ασφάλισης. Επιπλέον, διευκολύνονται σε 

μεγάλο βαθμό οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των φορέων στους οποίους υπηρετούν οι 
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μετακλητοί υπάλληλοι καθώς  διευκολύνεται η διευκρίνιση του νομοθετικού πλαισίου 

ασφάλισης των μετακλητών υπαλλήλων. Ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των μετακλητών 

υπαλλήλων εξακολουθεί να εφαρμόζεται  το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η 

εισφορά ασφαλισμένου για κύρια σύνταξη ύψους 6,67% βαρύνει τους μετακλητούς 

υπαλλήλους και η εργοδοτική εισφορά για κύρια σύνταξη ύψους 13,33% βαρύνει τον φορέα 

στον οποίο διορίζονται οι μετακλητοί υπάλληλοι. Η εισφορά του ασφαλισμένου 

παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται με την εργοδοτική εισφορά στους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης. Το  ύψος των ανωτέρων ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες 

υπολογίζονται επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών των μετακλητών υπαλλήλων 

παραμένει σταθερό, επομένως  δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση ούτε για τους ίδιους 

τους μετακλητούς υπαλλήλους ούτε και για τους φορείς του δημοσίου που τους 

απασχολούν. Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το νομοθετικό 

πλαίσιο αναφορικά με  τις εισφορές των μετακλητών υπαλλήλων για τους λοιπούς κλάδους 

ασφάλισης ήτοι υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή. Τέλος 

για τα εξωκοινοβουλευτικά μέλη της Κυβέρνησης προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω για τους μετακλητούς υπαλλήλους 

Προσέτι, η παρούσα διάταξη ορίζει ότι για τα πρόσωπα που διορίζονται σε θέση 

εξωκοινοβουλευτικού μέλους της Κυβέρνησης ή μετακλητού υπαλλήλου (δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου), στο προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης των οποίων  περιλαμβάνονται 

φορείς που δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ ή στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταβάλλονται οι 

προβλεπόμενες για τους φορείς αυτούς ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση που τα ως 

άνω αναφερόμενα πρόσωπα κατά το αμέσως προηγούμενο πριν τον διορισμό τους 

δωδεκάμηνο δεν υπάγονταν στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης της 

ημεδαπής  καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και για υγειονομική 

περίθαλψη υπέρ του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), και για επικουρική ασφάλιση στον κλάδο 

επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται ή όχι 

προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης, ελέγχεται εάν υπήρχε ασφάλιση κατά το δωδεκάμηνο 

που προηγείται του διορισμού τους. Σε περίπτωση διορισμού συνταξιούχου από ίδιο 

δικαίωμα (γήρατος ή αναπηρίας) σε θέση μετακλητού υπαλλήλου, καταβάλλονται 

ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ 

(πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4387/2016. 

Στην προτεινόμενη ρύθμιση υπάγονται πρόσωπα που έχουν διοριστεί στις θέσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου του παρόντος νόμου από 1/7/2019 και εφεξής. 

Δύνανται όμως  πρόσωπα που έχουν διοριστεί στις εν λόγω θέσεις μέχρι 30-6-2019 και 

εξακολουθούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να υπηρετούν στις θέσεις αυτές να 

υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός τριμήνου από 

την δημοσίευση του παρόντος νόμου και στην περίπτωση αυτή υπάγονται στις ρυθμίσεις του 

παρόντος από 1/7/2019. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση  ασφαλισμένου του πρώην ΟΑΕΕ 

ο οποίος  διορίζεται μετακλητός υπάλληλος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την 

κύρια σύνταξη καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές ύψους 6,67% από τον ασφαλισμένο 

και 13,33% από το Δημόσιο ως εργοδοτική εισφορά. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το 

προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο έγκειται στο ότι ο σχετικός χρόνος θεωρείται διανυθείς 

στον πρώην ΟΑΕΕ (προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης) και όχι στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως 

προκύπτει από το άρθρο 2 του ν.3863/2010,  καθώς έως και σήμερα δεν υπάρχει σχετική 

ρητή νομοθετική πρόβλεψη. Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών 
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(ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), αυτοτελώς απασχολούμενων (ασφαλισμένων του πρώην 

ΕΤΑΑ) καθώς και των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, που διορίζονται σε θέσεις μετακλητών 

υπαλλήλων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού που απασχολείται στο 

Δημόσιο, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 4387/2016, με επιμερισμό της 

εισφοράς μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη, και όχι οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 39 

και 40 του ν. 4387/2016 εισφορές. Παραδείγματος χάριν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο, δικηγόρος που διορίζεται σε θέση μετακλητού υπαλλήλου με σχέση εργασίας 

δημοσίου δικαίου σε Υπουργείο, χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο, υπάγεται υποχρεωτικά 

στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς) για κύρια σύνταξη και για επικουρική σύνταξη, 

υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή στους αντίστοιχους πρώην φορείς που 

υπάγονται οι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου, ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993. 

Προαιρετικά, δύναται  να συνεχίσει να υπάγεται αντί των ανωτέρω φορέων στο πρώην 

Ταμείο Νομικών και στα αντίστοιχα πρώην Ταμεία Δικηγόρων για επικουρική ασφάλιση, 

υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή.  

Τέλος, προστίθεται άρθρο 5Β με τις διατάξεις του οποίου ορίζεται ρητώς ότι οι διαφορές του 

συγκεκριμένου Κεφαλαίου υπάγονται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και κατά τρόπο σαφή ορίζεται ότι καμία διάταξη του προτεινόμενου νόμου δεν 

πρέπει να ερμηνευθεί ότι αφαιρεί ή θίγει την δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί 

διαφορών από την απονομή συντάξεων στους δημοσίου υπαλλήλους και στους 

στρατιωτικούς. Ορίζεται δε ρητώς ότι η παράγραφος  9 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 

καταργείται. 

 

Με την προτεινόμενο άρθρο 24 τροποποιείται το άρθρο 8 του ν.4387/2016. Σκοπός της 

προτεινόμενης ρύθμισης είναι αύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης έτσι ώστε 

αυτή να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης  αφενός στους εργαζομένους του 

ιδιωτικού τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και αγρότες 

αφετέρου στους  δημόσιους υπαλλήλους, λειτουργούς και στρατιωτικούς, μετά την έξοδό 

τους από το επάγγελμα ή τη δημόσια υπηρεσία ή  το λειτούργημά τους, το οποίο να 

ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις αρχές του  Συντάγματος και  τις γενικές αρχές της 

κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας. Η ανταποδοτική σύνταξη στηρίζεται στην αρχή της 

ανταποδοτικότητας και αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ συνταξιοδοτικής παροχής, εισφορών 

και εισοδήματος. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης  λαμβάνονται 

υπόψιν οι συντάξιμες αποδοχές, ο συνολικός χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων και τα 

ποσοστά αναπλήρωσης. Ως συντάξιμες αποδοχές νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων 

αποδοχών του ασφαλισμένου διαιρούμενος με τον συνολικό χρόνο ασφάλισής του. Το τελικό 

ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου 

ασφάλισης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα. Τα 

ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται προοδευτικά ανά κλίμακα ετών ασφάλισης. Σε 

συμμόρφωση με τα όσα κρίθηκαν με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομελείας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας μεταξύ των οποίων και η 1891/2019 απόφαση της Ολομέλειας 

του ιδίου Δικαστηρίου με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου  προβλέπεται ότι τα 

ποσοστά αναπλήρωσης, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του 

ν.4387/2016, τροποποιούνται και  αυξάνονται ανάλογα με  την κλίμακα των ετών ασφάλισης, 

έτσι ώστε να ενισχυθεί η αρχή της αναλογικότητας στην ανταποδοτική σχέση μεταξύ 

εισφορών και παροχών και τελικά  να επιτευχθεί  η συνολική  αύξηση του ποσού της 
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ανταποδοτικής σύνταξης. Στις συντάξεις που έχουν ήδη υπολογιστεί ή εκκρεμεί ο 

υπολογισμός τους σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 8 και 28 άρθρα του ν.4387/2016,  η ως άνω  

αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης θα εφαρμόζεται αναδρομικά από 1.10.2019.  Οι 

επανυπολογισθείσες  σύμφωνα με  τα υπ’ αρίθμ. 14 και 33 άρθρα του ν.4387/2016,   κύριες 

συντάξεις υπολογίζονται εκ νέου με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Σε όλες τις περιπτώσεις 

επανυπολογισμού, προστατεύεται το ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων  ενώ σε 

περιπτώσεις που η επανυπολογισθείσα σύνταξη  με βάση τα ανωτέρω ποσοστά 

αναπλήρωσης είναι υψηλότερη της καταβαλλόμενης καταβάλλεται η διαφορά.  Οι 

προτεινόμενες ρυθμίσεις, εκτός από την εξασφάλιση αυξημένης ανταποδοτικότητας μεταξύ 

των συνταξιοδοτικών παροχών και των εισφορών καθ’ όλη την διάρκεια του ασφαλιστικού 

βίου, δημιουργούν  κίνητρα για την παραμονή στην εργασία πέρα από τα τριάντα (30) έτη 

ασφάλισης.  

 

Με το άρθρο 25 τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 4387/2016.  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι 

από 1.10.2019 οι συντάξεις οι οποίες έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του ν. 

4387/2016 ή εκκρεμεί ο υπολογισμός τους αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα ποσοστά 

αναπλήρωσης όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατόπιν της αναλογιστικής έκθεσης και σε 

συμμόρφωση με την 1891/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 

και αποτυπώνονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. Τυχόν προκύπτουσες 

από τον επανυπολογισμό  αυξήσεις θα καταβάλλονται και αυτές από 1.10.2019. Για όλες τις 

απονεμηθείσες συντάξεις καθώς και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως 

30 Σεπτεμβρίου 2019 αν το ποσό των συντάξεων αυτών όπως επαναϋπολογίζεται είναι 

μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τα προϊσχύοντα 

ποσοστά αναπλήρωσης, το ποσόν της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να 

καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Περαιτέρω προβλέπεται ότι οι 

επανυπολογισθείσες σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 

υπολογίζονται εκ νέου από 1.10.2019 με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης Από 1.10.2019, 

αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον 

επανυπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως 

προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την 

εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των 

διατάξεων της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που η προσωπική 

διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε με 

βάση τα προγενέστερα ποσοστά αναπλήρωσης ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος 

της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα προγενέστερα ποσοστά αναπλήρωσης 

και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο. Επιπρόσθετα ορίζεται 

ότι αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από 

τον επανυπολογισμό τους, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση 

τα προγενέστερα ποσοστά αναπλήρωσης ενώ το ποσόν των συντάξεων προσαυξάνεται κατά 

το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από 1η 

Οκτωβρίου 2019 έως 31η  Δεκεμβρίου 2020 και ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 

2024. Σε περίπτωση που η επανυπολογισθείσα προσωπική διαφορά είναι μικρότερη του 

ποσού που προέκυπτε κατά το προϊσχύον καθεστώς καταβάλλεται η προσωπική διαφορά 

κατά το προϊσχύον καθεστώς. 
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Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εφαρμογή των νέων ποσοστών αναπλήρωσης 

στις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις καθώς επίσης και σε αυτές των οποίων  εκκρεμεί 

ο υπολογισμός τους αλλά και σε αυτές  που έχουν επανυπολογιστεί, έτσι ώστε οι δικαιούχοι 

όλων των ανωτέρω συντάξεων να δουν στις συντάξεις τους τις τυχόν αυξήσεις οι οποίες θα 

προκύψουν από την αναπροσαρμογή  των ποσοστών αναπλήρωσης και εν τέλει καμία 

σύνταξη να μην μειωθεί. Ως εκ τούτου οι προτεινόμενες ρυθμίσεις με σεβασμό στην 

δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των συνταξιούχων και στοχεύοντας στην προστασία τους 

διαμορφώνουν ένα συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό νομικό πλαίσιο το οποίο θα είναι  

αποτελεσματικό και ταυτόχρονα θα διασφαλίσει την  μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

Επιπροσθέτως στις  προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ρητώς ότι το συνολικό ποσό της 

σύνταξης αυξάνεται από την 1.1.2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύπτει 

από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του 

μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου 

δια του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη 

τιμών καταναλωτή.  

 

Η προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 26 παρίσταται αναγκαία, διότι 

αφενός διορθώνει πλημμέλειες, οι οποίες σχετίζονται με τη διαφορετική αντιμετώπιση 

ασφαλισμένων ανάλογα με τον εκάστοτε εντασσόμενο φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον 

οποίο υπάγονταν και αφετέρου εισάγει ένα απλούστερο σύστημα εύρεσης των 

συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων με τις οποίες θεμελιώνει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στο Ε.Τ.ΕΑ.Ε.Π.  Επιπροσθέτως, προβλέπεται η μείωση του χρόνου 

ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων κρίσης 

αρμοδιότητας, εξαιτίας της προϊούσας οικονομικής κρίσης, κατά την οποία υπάρχει 

δυσκολία εύρεσης σταθερής εργασίας ή διατήρησης της επαγγελματικής δραστηριότητας 

προκειμένου να πραγματοποιηθούν 1500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 500 κατά την 

τελευταία πενταετία πριν την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης, όπως 

ίσχυε με το προηγούμενο σύστημα. 

Προσέτι, με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 26, εξασφαλίζεται 

αφενός  ότι το αίτημα του ασφαλισμένου θα εξεταστεί πλήρως, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 

προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που θέτουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.   

 Παράλληλα, η ρύθμιση της παραγράφου 5 παρίσταται αναγκαία, διότι έχουν παρατηρηθεί 

περιπτώσεις που ακόμη και εάν ο ασφαλισμένος έχει διανύσει 15 έτη ασφάλισης στο 

ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα και έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του/της, ήτοι 

έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από τον Ε.Φ.Κ.Α. 

κάνοντας χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 

(Α’85).  

 

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου 27 τροποποιείται το ισχύον άρθρο 20 του 

ν.4387/2016.Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ότι για τους συνταξιούχους που 

αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην 
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ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται 

μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την 

δραστηριότητα και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για όλο το διάστημα αυτό 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του ν. 4387/2016.  

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ώστε οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να εργαστούν 

να μπορούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές 

των απασχολούμενων συνταξιούχων, ήτοι μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων 

επαγγελματιών ορίζεται στις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου ότι αυτές θα 

καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους όπως προβλέπονται κατά 

περίπτωση στα άρθρα 38 και 39 του ν. 4387/2016, ενώ οι συνταξιούχοι πρώην φορέων 

κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για 

την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ θα καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο 

άρθρο 40 του 4387/2016 ασφαλιστική εισφορά.  

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη περικοπή διενεργείται στο ποσό της σύνταξης ή 

αθροίσματος συντάξεων στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το εξωϊδρυματικό επίδομα των 

διατάξεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 όπως ισχύει, και το επίδομα 

ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007.  

Επισημαίνεται ότι για τους συνταξιούχους οι οποίοι απασχολούνταν κατά την έναρξη ισχύος 

του άρθρου 20 του ν.4387/2016 και οι οποίοι εξαιρούνταν από την εφαρμογή των διατάξεων 

του προϊσχύοντος του ν.4387/2016 νομοθετικού πλαισίου αλλά και από τις διατάξεις του 

άρθρου 20 του ν.4387/2016, εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους προβλέπεται  

μεταβατική περίοδος ενός έτους δηλαδή έως και την 28.2.2021 προκειμένου να ενταχθούν 

στο πλαίσιο των νέων κοινών διατάξεων .  

Η πρόβλεψη για σταδιακή  υπαγωγή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι προδήλως απαραίτητη  

προκειμένου να μην διαταραχθεί ο οικονομικός προγραμματισμός τόσο του ιδίου του 

συνταξιούχου όσο και της οικογένειας του . 

Αναφορικά με τους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας/ανικανότητας, 

προβλέπεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσόμενων στον 

Ε.Φ.Κ.Α. φορέων. 

 Κατ’ εξαίρεση των ρυθμίσεων που εισάγονται με τις προτεινόμενες διατάξεις στην 

περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπονται τα 

εξής: 

 Σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 61ο έτος της 

ηλικίας μέχρι και την 28.2.2021 , αναστέλλεται πλήρως η καταβολή της σύνταξης . 

Το ανωτέρω όριο ηλικίας αυξάνεται στο 62ο έτος από 1.3.2021 και εφεξής . 

Mετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, η συνέχιση της απασχόλησης στους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης συνεπάγεται για το συνταξιούχο  μείωση της σύνταξης /εων 

κατά το ποσοστό που προβλέπεται και για τους λοιπούς συνταξιούχους που απασχολούνται 

στον ιδιωτικό τομέα , δηλαδή θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης τους. 

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τους απασχολούμενους στους φορείς της Γενικής κυβέρνησης 

κρίνονται αναγκαίες  προκειμένου να υφίσταται  δυνατότητα  αξιοποίησης των γνώσεων και 

της εμπειρίας των συνταξιούχων  η οποία δεν πρέπει να προσκρούει σε ένα αποτρεπτικό 

γενικό πλαίσιο . 

 Από την εφαρμογή των ρυθμίσεων που θεσπίζονται με τις προτεινόμενες διατάξεις  

εξαιρούνται ρητώς οι παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων : 
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α. οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον συνεχίζουν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του 

πρώην ΟΓΑ ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος τους.  

Εξαίρεση μόνο ως προς τους περιορισμούς της σύνταξης εισάγεται και για τους 

συνταξιούχους των λοιπών πλην ΟΓΑ φορέων που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν  

απασχόληση ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς  υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν αποκομίζουν από την δραστηριότητα τους αυτή περισσότερα από 

10.000 ευρώ κατ’ έτος. Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής καταβάλλουν κανονικά τις 

προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές . 

 β. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν.4488/2017 (Α΄176). 

 γ. οι συνταξιούχοι με βάση τον ν.612/77, όπως ισχύουν. 

 δ. οι συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 

του π.δ. 169/2007 (Α’ 210) , όπως ισχύουν. 

 ε) όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του 

π.δ. 169/2007.  

στ) οι πολύτεκνοι  

ζ) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016. 

η) οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από 

απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και 

αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και 

θ) εξαιρούνται της ανωτέρω μειώσεως της σύνταξής τους έως 31-10-2020 και συνταξιούχοι 

οι οποίοι βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων εξαιρούνται των περικοπών της σύνταξής τους.  

 Παράλληλα με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου ρυθμίζεται ο τρόπος αξιοποίησης 

του χρόνου απασχόλησης των συνταξιούχων. Πιο συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο ο συνταξιούχος απασχολείται και καταβάλλει τις προβλεπόμενες κατά 

περίπτωση ασφαλιστικές εισφορές, υφίσταται η δυνατότητα καταβολής ενός επιπλέον 

ποσού σύνταξης, το οποίο συναρτάται για την μεν κύρια σύνταξη από τα ποσοστά 

αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 8 και 28 του ν.4387/2016 (Α’85), για 

τη δε επικουρική από τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 96 

του ν.4387/2016 (Α’85) και το οποίο προστίθεται στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξή του.  

Η ανωτέρω δυνατότητα κρίνεται αναγκαία να δοθεί για λόγους ίσης μεταχείρισης των 

απασχολούμενων συνταξιούχων κατά την 12.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι 

χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (Α’85), υπό την προϋπόθεση ότι 

από τις προ ισχύουσες διατάξεις προβλέπονταν δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου 

απασχόλησης. Τέλος προβλέπεται η υποχρέωση του απασχολούμενου συνταξιούχου να 

δηλώνει την απασχόλησή του στον Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και στο Ενιαίο 

Ταμείο και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Παράλειψη της δήλωσης αυτής συνεπάγεται 

καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα (12) μηνιαίων 

συντάξεων. 

 Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου αναμορφώνεται πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο 

που ρυθμίζει την απασχόληση των συνταξιούχων, θεσπίζεται ένας κανόνας ο οποίος αφενός 

ρυθμίζει ενιαία την απασχόληση των συνταξιούχων καταλαμβάνοντας το σύνολο των 

συνταξιούχων που απασχολούνται, με εξαίρεση όσους απασχολούνται σε φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της ανάληψης της εργασίας ή της έναρξης 

της αυτοαπασχόλησής τους. Οι ρυθμίσεις που θεσπίζονται τυγχάνουν εφαρμογής σε όλους 

τους απασχολούμενους συνταξιούχους από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, με 
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εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις όπου ρητώς δίδεται  μεταβατικό στάδιο ένταξης σε αυτές ενώ 

προβλέπεται ρητώς ότι κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται . 

Τέλος παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ με την οποία θα καθοριστούν 

όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και η διασταύρωση τους από το ΣΕΠΕ και τον e-ΕΦΚΑ, 

προκειμένου για τη διακρίβωση της απασχόλησης των συνταξιούχων , ώστε να αποτραπεί το 

φαινόμενο της  αδήλωτης εργασίας. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 28 αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού της 

ανταποδοτικής σύνταξης  των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών  και 

των  ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, για το χρονικό 

διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2018 και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 και εφεξής. 

Επιπροσθέτως, προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές για τους ασφαλισμένους στον 

πρώην ΟΓΑ με χρόνο ασφάλισης πριν τη δημιουργία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών 

όπου σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπονταν καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών. Για αυτόν τον  χρόνο ασφάλισής τους , ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές ορίζεται 

το 70% του κατώτατου μισθού. Τέλος ορίζεται ότι αναφορικά με πρόσωπα που έχουν 

διατελέσει δήμαρχοι, πρόεδροι κοινότητας ή νομάρχες,  ως συντάξιμες αποδοχές τους 

λαμβάνονται υπόψιν τα έξοδα παράστασης του τελευταίου έτους πριν από τη λήξη της 

θητείας τους. Σε περίπτωση δε που έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης με αναστολή και 

εφόσον η έναρξη καταβολής της σύνταξης γίνεται μετά την 13η .5.2016, ως συντάξιμες 

αποδοχές για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής τους σύνταξης ορίζονται αυτές που 

αναφέρονται στην συνταξιοδοτική απόφαση. 

Επίσης με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 

σύμφωνα με την οποία γονείς, σύζυγοι, αδελφοί ή αδελφές ατόμου με αναπηρία δικαιούνται 

σύνταξης με ευνοϊκότερους όρους θεμελίωσης π.χ με 7.500 ημέρες εργασίας και άνευ ορίου 

ηλικίας δεδομένου του κοινωνικά ευαίσθητου ρόλου τους ως προστάτες και υποστηρικτές 

των ανωτέρω ατόμων με αναπηρία. Στην περίπτωση όμως που το άτομο με αναπηρία 

αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχοληθεί, προβλέπεται ότι η σύνταξη για τον δικαιούχο 

αναστέλλεται. Σκοπός της διάταξης είναι ν’ αρθεί η κοινωνική αδικία που επηρεάζει τις 

οικογένειες ατόμων με αναπηρία όσο και τα ίδια αυτά άτομα, τα οποία αποτελούν μια από 

τις ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας μας. Με την συγκεκριμένη διάταξη δίνεται η 

δυνατότητα στους ανωτέρω δικαιούχους να λαμβάνουν σύνταξη εφόσον θεμελιώνουν 

δικαίωμα με άλλες προϋποθέσεις, όταν διακοπεί η σύνταξη που λαμβάνουν λόγω αναπηρίας 

μέλους της οικογένειάς τους. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 29 προβλέπεται ο επανυπολογισμός των 

συντάξεων του ιδιωτικού τομέα  και η προστασία των καταβαλλόμενων συντάξεων, 

σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που 

αναπροσάρμοσαν τα ποσοστά αναπλήρωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επέλθουν 

μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις.  
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 30 θεσπίζονται διατάξεις για το χρόνο ασφάλισης  

προκειμένου να επέλθει προσαρμογή, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Ειδικότερα, θεσπίζεται στους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης, ο χρόνος 

άσκησης δικηγορίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1090/1980 και 

καθορίζεται το ύψος της εισφοράς εξαγοράς για τους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης 

στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), 

αυτοτελώς απασχολούμενων (ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ) και  ασφαλισμένων του 

πρώην ΟΓΑ, ώστε να υπάρχει προσαρμογή στις μεταβολές που επέρχονται στα άρθρα 39 και 

40 του ν. 4387/2016 (Α’85)  σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Επιπροσθέτως, ρυθμίζεται το καθεστώς εξόφλησης της οφειλής από την αναγνώριση στην 

περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει την εξόφληση σε δόσεις. Επιπλέον, ρυθμίζεται 

το ζήτημα της εξόφλησης της οφειλής σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, με παρακράτηση από τη σύνταξη κάθε 

μήνα ποσού ίσου μέχρι το ¼ του ποσού της σύνταξης.  Προσέτι, με την παράγραφο 3 της 

προβλεπόμενης διάταξης σκοπείται η ασφαλιστική τακτοποίηση περιπτώσεων 

ασφαλισμένων που καλόπιστα έχουν υπαχθεί σε πρώην φορέα ασφάλισης (φορέα, τομέα, 

κλάδο ή λογαριασμό) που έχει ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις. Τα ανωτέρω πρόσωπα συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. για όσο 

διάστημα διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση 

του πρώην φορέα ασφάλισης (φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό) που έχει ενταχθεί στον 

Ε.Φ.Κ.Α. Ο χρόνος ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, ενώ 

δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α., και οι 

σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση 

διαγραφής. 

 

Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα των διατάξεων που έπρεπε να εφαρμοσθούν για τη 

χορήγηση της εφάπαξ παροχής στους δικαιούχους, απόρροια του ότι και μετά την ενοποίηση 

των φορέων πρόνοιας και την υπαγωγή τους στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολούθησαν  να ισχύουν 

για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής επιμέρους καταστατικές διατάξεις των 

εντασσόμενων φορέων, είχε ως συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις την αδυναμία σε εύλογο 

χρόνο υπολογισμού του ύψους του ποσού που θα έπρεπε να χορηγηθεί και κατ’ επέκταση 

την υπερβολική καθυστέρηση καταβολής του στους δικαιούχους. 

Ο ν. 4387/2016 δεν κατέστησε δυνατή την αποτελεσματική επίλυση των υφιστάμενων 

προβλημάτων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των 

ασφαλισμένων με ταυτόχρονη εδραίωση της οικονομικής ισορροπίας του συστήματος ώστε 

να το καταστήσει αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά αποδεκτό. 

Με το άρθρο 31 τροποποιείται το άρθρο 35 του ν. 4387/2017 ως προς συγκεκριμένες 

διατάξεις του με σκοπό την καθιέρωση ενός συστήματος απλού, αποτελεσματικού και 

βιώσιμου ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχιση χορήγησης της εφάπαξ παροχής στους 

δικαιούχους. 

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, προστίθεται 

παράγραφος γ  με την οποία θεσπίζεται ότι οι ασφαλισμένοι αυτοτελώς απασχολούμενοι και 

ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι 

δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας 

421



 

του πρώην ΕΤΑΑ, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών του Κλάδου Εφάπαξ 

Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται από 1-1-2020 σε τρείς (3) ασφαλιστικές 

κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί: 

 

 

Ασφαλιστικές Κατηγορίες 
Ποσά εισφορών εφάπαξ 

παροχής σε ευρώ 

1η κατηγορία (υποχρεωτική) 26 

2η κατηγορία 31 

3η κατηγορία  37 

 

Οι ως άνω εισφορές προσαυξάνονται από 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατά το ποσοστό 

μεταβολής του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 

1.1.2025 και εφεξής κατά το δείκτη μεταβολής μισθών. 

Με την ρύθμιση αυτή δημιουργείται ένα σύστημα απλό, κατανοητό και φιλικό προς τους εν 

λόγω ασφαλισμένους, με το οποίο αποσυνδέεται η εισφορά τους από τον κατώτατο βασικό 

μισθό μισθωτού ενώ παράλληλα διατηρείται η κατώτατη εισφορά για εφάπαξ παροχή στο 

ίδιο πρωθύστερο επίπεδο.  

Επίσης προστίθενται υποπερ. γα, γβ, γγ και γδ με τις οποίες θεσπίζονται: η ελεύθερη επιλογή 

ασφαλιστικής κατηγορίας σε μία από τις θεσπιζόμενες κατηγορίες και σε περίπτωση μη 

επιλογής η υποχρεωτική υπαγωγή στην κατώτερη (υποπερ. γα), η δυνατότητα υπαγωγής σε 

ανώτερη ή κατώτερη κατηγορία κατόπιν αίτησης καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής 

της αίτησης (υποπερ. γβ), προβλέπεται, ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, ότι,  τα ποσά 

της μηνιαίας εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στους ίδιους και κατά 50% στους εντολείς 

τους (υποπερ. γγ) και τέλος προβλέπεται η από 1-1-2023, κατ’ έτος, προσαύξηση των ποσών 

των θεσπιζόμενων ασφαλιστικών κατηγοριών με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου 

γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (υποπερ. γδ).  

 Περαιτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 ν. 4387/2016 προστίθεται παράγραφος δ με 

την οποία ρυθμίζεται το ύψος της εν λόγω εισφοράς για τους προαιρετικά ασφαλισμένους 

στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών. Με την προτεινόμενη διάταξη οι προαιρετικά ασφαλισμένοι 

μισθωτοί καταβάλουν από 1-1-2021, μηνιαία εισφορά ποσοστού 4% επί των ασφαλιστέων 

αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38. Οι 

προαιρετικά ασφαλισμένοι, αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, 

ασφαλισμένοι του πρ. ΟΓΑ και έμμισθοι δικηγόροι, καταβάλλουν εισφορές βάσει του Πίνακα 

που ισχύει και για τους υποχρεωτικά ασφαλισμένους. 

Στη συνέχεια με την παράγραφο 3 και τις περιπτώσεις  α, β, γ και δ αυτής του προτεινόμενου 

άρθρου τροποποιείται ολόκληρη η παράγραφος 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, 

με την κατάργηση σε όλες τις περιπτώσεις που ρυθμίζει των ελάχιστων χρονικών 

προϋποθέσεων για την θεμελίωση του δικαιώματος απονομής εφάπαξ παροχής.  
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Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα περίπτωση 3α του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ως 

ισχύει, η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε κύρια σύνταξη και 

συντρέχουν οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις από τη νομοθεσία που διέπει το 

τελευταίο από τους εντασσόμενους φορείς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

κατά την ημερομηνία ένταξής τους, ή σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης πριν από την 

ημερομηνία ένταξης, λαμβάνονται υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις από τη νομοθεσία που 

διέπει τον τελευταίο φορέα στον οποίο υπήρχε ασφάλιση και ισχύουν κατά την ημερομηνία 

ένταξης. 

Κατά την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης προέκυψε ότι, για τον ίδιο χρόνο ασφάλισης, 

αποδίδεται σε κάποιες περιπτώσεις εφάπαξ παροχή, σε άλλες επιστροφή εισφορών και σε 

άλλες κανένα ποσό.  

Επειδή κατόπιν μελέτης προέκυψε ότι, η θέσπιση ενός ενιαίου ελάχιστου χρόνου ασφάλισης, 

φαινομενικά θα επέλυε το ζήτημα της ενιαίας αντιμετώπισης, αλλά κατ’ ουσίαν θα χώριζε το 

Ταμείο σε δύο ομάδες ασφαλισμένων καθώς θα δημιουργούσε ευμενέστερο καθεστώς, για 

όσους ο εντασσόμενος στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Τομέας απαιτούσε περισσότερο χρόνο ασφάλισης και 

δυσμενέστερο για όσους απαιτούσε λιγότερο, καθώς επίσης και ότι στον Κλάδο Εφάπαξ 

Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π έχουν ενταχθεί φορείς, που δεν απαιτούν ελάχιστο χρόνο 

ασφάλισης. 

Επειδή η λειτουργία ενός ενιαίου φορέα ασφάλισης επιβάλει να ισχύουν κοινές 

προϋποθέσεις για την χορήγηση της παροχής και όχι οι προϋποθέσεις των πρώην φορέων 

που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατέστη αναγκαία η τροποποίηση της παραγράφου 3 του 

άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, και η απαλοιφή, ως προϋπόθεση για την θεμελίωση 

αυτοτελούς δικαιώματος εφάπαξ παροχής, η ύπαρξη ελάχιστου χρόνου ασφάλισης. 

Με την επί της ουσίας κατάργηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για την θεμελίωση 

αυτοτελούς δικαιώματος εφάπαξ παροχής αφενός επιτυγχάνεται η ενιαία αντιμετώπιση των 

ασφαλισμένων, αφετέρου το μέτρο αυτό έχει θετικό πρόσημο για όλους τους 

ασφαλισμένους του Ταμείου, ανεξάρτητα σε ποιον εντασσόμενο φορέα ήταν αυτοί 

ασφαλισμένοι και σε κάθε περίπτωση απλοποιεί και συντομεύει την διαδικασία απονομής 

της εν λόγω παροχής ιδίως σε περιπτώσεις ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση.  

Στη συνέχεια τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3β,  του άρθρου 35 ν. 4387/2016 

ως ισχύει και με τις προτεινόμενες διατάξεις (παρ. 3β υποπεριπτώσεις αα, ββ, γγ του άρθρου 

31) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους δικαιούχους της εφάπαξ παροχής θανόντα 

ασφαλισμένου. 

Με τις ισχύουσες ρυθμίσεις σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που δεν είχε αποκτήσει 

κατά το χρόνο του θανάτου του δικαίωμα για λήψη εφάπαξ παροχής, δηλαδή ασφαλισμένου 

ο οποίος απεβίωσε εν ενεργεία, ήτοι πριν την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή 

αναπηρίας, η παροχή αποδιδόταν κατά σειρά, στα πρόσωπα της οικογένειας που δικαιούνται 

σύνταξη λόγω θανάτου από τον φορέα κύριας ασφάλισης του θανόντα ασφαλισμένου, 

άλλως στον/στην επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα, 

άλλως στους γονείς, αδελφούς/ες του θανόντος ασφαλισμένου εφόσον ο θανών είχε 

συμπληρώσει εικοσαετή ασφάλιση. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που τροποποιούν την παράγραφο 3 περ. β του άρθρου 35 ν. 

4387/2016 ως ισχύει ορίζονται οι δικαιούχοι για την απονομή της παροχής θανόντος στην 

εργασία ασφαλισμένου, και δεν υφίσταται πλέον ως κριτήριο για την απονομή της παροχής 

σε αυτούς, το ποιος είναι ο δικαιούχος της σύνταξής του από τον φορέα κύριας ασφάλισης 

423



 

ούτε απαιτείται εικοσαετής ασφάλιση του θανόντα για να δικαιωθούν την παροχή οι γονείς 

και τα αδέλφια. 

Έτσι δικαιούχοι της εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασφαλισμένου ο οποίος απεβίωσε πριν 

την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας είναι αρχικά ο/η επιζών 

σύζυγος και τα τέκνα, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος. 

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σύζυγος και τέκνα, ορίζεται ότι η παροχή καταβάλλεται σε 

γονείς και αδέλφια, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος. Για λόγους 

δε ανταποδοτικότητας, ορίζεται ότι, στην περίπτωση που δεν υφίστανται τα ανωτέρω 

πρόσωπα, η παροχή καταβάλλεται σε δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

κληρονομικής διαδοχής.  

Στη συνέχεια προστίθεται περίπτωση γ’ στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 ν. 4387/2016 ως 

ισχύει που ρυθμίζει την περίπτωση που ο ασφαλισμένος απεβίωσε μετά την αποχώρηση από 

την υπηρεσία/εργασία και πριν ή μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, καθώς από 

τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 δεν υπήρχε ρητή 

αναφορά στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος είχε αποχωρήσει από την 

υπηρεσία/εργασία του, αλλά δεν είχε εκδοθεί η συνταξιοδοτική του πράξη. Καθώς η 

συνταξιοδοτική πράξη ανατρέχει στην ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, 

η προτεινόμενη διάταξη ορίζει ότι στις περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου που απεβίωσε 

μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και πριν (ή μετά) την έκδοση της 

συνταξιοδοτικής πράξης, η εφάπαξ παροχή θα χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

κληρονομικής διαδοχής. 

Ακολούθως η περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 ν. 4387/2016 ως ισχύει που ορίζει ότι δεν 

επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής καταργείται και αναριθμείται σε παράγραφο 

δ.    Στη συνέχεια με την παράγραφο 4 του προτεινόμενου άρθρου 31 τροποποιείται η 

υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 

ως ισχύει, μόνο κατά το μέρος της που αφορά στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των 

ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και 

του πρ. Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για 

χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και τις 31.12.2013. 

Συγκεκριμένα με το άρθρο 26 του ν.4445/2016, ορίστηκε ότι οι τεκμαρτές συντάξιμες 

αποδοχές για τον υπολογισμό των ανωτέρω ασφαλισμένων προσδιορίζονται με τη χρήση 

εισφορών εικοσαετίας, αντί πενταετίας. 

Στις περιπτώσεις των λοιπών ασφαλισμένων, που χρησιμοποιείται η τελευταία πενταετία 

ισχύει αντίστοιχη αντιμετώπιση: όταν υφίσταται αδυναμία ανεύρεσης πενταετίας λόγω του 

ότι η διάρκεια του συνολικού χρόνου ασφάλισης στο ταμείο είναι μικρότερη από πέντε (5) 

έτη, λαμβάνεται υπόψη στον τρόπο υπολογισμού, το σύνολο του χρόνου ασφάλισης στο 

ταμείο. Η βούληση του νομοθέτη είναι να ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος αποδοχών του 

μέγιστου δυνατού χρόνου ασφάλισης στο ταμείο μέχρι την 31η.12.2013, προκειμένου να 

υπάρξει προσέγγιση με πενταετία.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι, σε περιπτώσεις όπου δεν συμπληρώνεται η 

20ετία για χορήγηση της εφάπαξ παροχής από τα πρώην ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ, για τον 

υπολογισμό των τεκμαρτών αποδοχών θα χρησιμοποιηθεί ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης 

εντός του 1994-2013, έστω και εάν αυτός υπολείπεται της εικοσαετίας. 

Επίσης, εναρμονίζεται ο τρόπος επικαιροποίησης των αποδοχών για τον υπολογισμό της 

εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού 
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Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του πρ. Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού 

Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και τις 31.12.2013 

με αυτόν που χρησιμοποιείται για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Κλάδου Εφάπαξ 

Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Με το άρθρο 26 του ν. 4445/2016 ορίστηκε ότι, μετά το έτος 2013 

έως και το έτος αποχώρησης, ο μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών προσαυξάνεται 

ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή. 

 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, για τεχνικούς αλλά και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης 

των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προβλέπεται ότι,  η αναπροσαρμογή θα διενεργείται με 

την μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής. 

Στη συνέχεια τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, με την 

παράγραφο 5 του προτεινόμενου άρθρου και ορίζεται ότι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης 

εφάπαξ παροχής για αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμα από 

1.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά 

την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου άρθρου, κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού 

της παροχής, κατά ρητή πρόβλεψη, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 αυτού. 

Ακολούθως, με την  παράγραφο 6 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 

6 του άρθρου 35, με την κατάργηση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για την θεμελίωση του 

δικαιώματος χορήγησης εφάπαξ παροχής για τους ασφαλισμένους στο καθεστώς του ν. 

103/1975 (Α` 167), καθώς το αυτό προτείνεται και για τους ασφαλισμένους στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 

με την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 35.  

Άλλωστε, βάσει του άρθρου 21 του ν. 3232/2004, ισχύει για τους ασφαλισμένους στον ν. 

103/1975, ότι «Οι προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους,…, 

καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 

νομοθεσίας που διέπει το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.», το οποίο έχει ενταχθεί 

στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

Περαιτέρω  η πρόβλεψη που είχε θεσπισθεί με την αρχική μορφή της παραγράφου 6 του 

άρθρου 35 του ν. 4387/2016 σύμφωνα με την οποία: «Σε περίπτωση ανεπάρκειας των 

σχηματιζόμενων κεφαλαίων του οικείου λογαριασμού του ν. 103/1975 για την καταβολή του 

αναλογούντος ποσού βοηθήματος, τούτο συμπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται 

από το ίδιο το ΝΠΔΔ στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνει 

το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σε περίπτωση μετατροπής, κατάργησης ή συγχώνευσης του ΝΠΔΔ, η 

επιβάρυνση για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του 

διαδόχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε περίπτωση μεταφοράς των 

υπαλλήλων στο Δημόσιο και σε καμία περίπτωση από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.», η οποία είχε 

απαλειφθεί  με το άρθρο δεύτερο παρ. 4 ν. 4393/2016 (Α’ 106), επαναθεσπίζεται χωρίς 

μεταβολή του περιεχομένου της, προσαρτώμενη στο τέλος της τροποποιούμενης παρ. 6 του 

προτεινόμενου άρθρου. 

Επίσης με την παράγραφο 7 του προτεινόμενου άρθρου 31 τροποποιείται η παράγραφος 7 

του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, και καταργείται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την 

επιστροφή εισφορών. Με την ισχύουσα παράγραφο 7 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 

οριζόταν ότι, όπου προβλέπεται επιστροφή εισφορών τα ποσά επιστρέφονται στον 

δικαιούχο κατά την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης, 

εφόσον είχε συμπληρώσει τρία (3) έτη ασφάλισης. 
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Κρίσιμο είναι να επισημανθεί ότι στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εντάχθηκαν 

ταμεία με διαφορετικές χρονικές προϋποθέσεις για την θεμελίωση του δικαιώματος λήψης 

της εφάπαξ παροχής. Σε ορισμένα δε από αυτά, δεν υφίστανται καθόλου χρονικές 

προϋποθέσεις. Επειδή με το ισχύον καθεστώς, το Ταμείο αντιμετώπιζε ασφαλιστικές 

περιπτώσεις που για χρόνο ασφάλισης λιγότερο από 3 έτη απέδιδε εφάπαξ παροχή, ενώ σε 

άλλες για τον ίδιο χρόνο ασφάλισης κάτω των 3 ετών, όχι μόνο δεν απέδιδε εφάπαξ παροχή 

αλλά δεν επέστρεφε στον ασφαλισμένο, ούτε τις εισφορές του, στα πλαίσια εξισορρόπησης 

του συστήματος και για λόγους ανταποδοτικότητας, με τη προτεινόμενη διάταξη, 

καταργείται και δεν απαιτείται ως προϋπόθεση, ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης των 3 ετών 

για την επιστροφή των εισφορών.  

Επισημαίνεται ότι εκτός των άλλων με την προτεινόμενη διάταξη, το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξοικονομεί 

διοικητικό κόστος, καθώς δεν θα απαιτείται να ελέγχει για κάθε ασφαλιστική περίπτωση 

επιστροφής, τη συμπλήρωση ή μη της τριετίας. 

Με την παράγραφο 10 του προτεινόμενου άρθρου 31  τροποποιείται η παράγραφος 10 του 

άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ρυθμίζοντας κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό θέματα που 

αφορούν στις προϋποθέσεις επίσπευσης της εφάπαξ παροχής.    

Συγκεκριμένα με την ισχύουσα παράγραφο 10 του άρθρου 35 του ν.4387/2016 προβλέπεται 

ότι η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στα: α) άτομα με αναπηρία, 

β) άτομα με χρόνιες παθήσεις, γ) γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με 

αναπηρία, δ) άτομα που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 (Α’ 164), 

ε) άτομα που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του 

τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθ. 1 (πολιτικοί υπάλληλοι) και του 

τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθ. 26 (στρατιωτικοί) του π.δ. 169/2007 

(Α΄ 210), ή με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, είτε 

άτομα που συνταξιοδοτούνται ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του 

π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) ή με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν 

κάθε φορά, στ) άτομα που λαμβάνουν μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα ή προσαύξηση της 

σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 

68), όπως ισχύει για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. 

Επίσης με την υπ. αρίθμ. Φ.80000/60247/Δ.16.1012/14-2-2018 Υ.Α. (Β΄ 610, ΑΔΑ: 

Ω6ΞΨ465Θ1Ω-ΞΞΡ), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 11 του άρθρου 

35 του ν. 4387/2016 αποφασίστηκε ότι, για τα άτομα που υπάγονται στις περιπτώσεις α) και 

β) απαιτείται να έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με 

γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ. Περαιτέρω, προβλέφθηκε ότι, εφόσον δεν υπάρχουν δικαιούχοι 

που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατά 

προτεραιότητα σε περιπτώσεις: α) θανάτου του/της συζύγου ή τέκνου του δικαιούχου 

εφάπαξ παροχής και β) θανάτου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, στη/στο σύζυγο και στα 

τέκνα αυτού. 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 31 λόγω του ότι κρίθηκε 

αναγκαίο να  περιληφθούν σε διάταξη νόμου οι ρυθμίσεις για τα θέματα που αφορούν στις 

προϋποθέσεις επίσπευσης της εφάπαξ παροχής και ουσιαστικά με την προτεινόμενη διάταξη 

κωδικοποιούνται σε ενιαίο πλέον κείμενο όσα αρχικά έχουν θεσπισθεί και ισχύουν σύμφωνα 

με το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.   

Ειδικότερα με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 31 ορίζονται τα 

εξής: 
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Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ 

απόλυτη προτεραιότητα: α) στους δικαιούχους που λόγω ασθένειας, χρόνιας πάθησης ή 

άλλης βλάβης έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με 

γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, β) στους δικαιούχους που είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες 

ατόμων που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% το οποίο αποδεικνύεται με 

γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, γ) στους δικαιούχους που συνταξιοδοτούνται με βάση τις 

διατάξεις του ν.612/1977 (Α΄ 164) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και 

ισχύουν κάθε φορά ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου 

εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε με βάση τις 

διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές όπως ισχύουν κάθε φορά και δ) στους δικαιούχους 

που λαμβάνουν επίδομα σύμφωνα με το άρθρο 42 ν. 1140/1981 (Α΄ 68). 

Εφόσον δεν υπάρχουν δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, η εφάπαξ παροχή 

καταβάλλεται από τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατά προτεραιότητα σε 

περιπτώσεις: α) θανάτου του/της συζύγου ή τέκνου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής και β) 

θανάτου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, στη/στο σύζυγο και στα τέκνα αυτού.  

Τέλος με τη διάταξη της παρ. 11 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η αντίστοιχη 

παράγραφος 11 του άρθρου 35 του ν. 4387/2017 ως ισχύει, κατά το μέρος αυτής με το οποίο 

παρέχεται πλέον εξουσιοδότηση στον  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά 

από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., να ρυθμίσει κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει κατά 

την εφαρμογή του προτεινόμενου άρθρου.  

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 32 ρυθμίζονται θέματα ασφαλιστικών εισφορών 

στις περιπτώσεις που ασκούνται παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές 

δραστηριότητες. Η διάταξη αυτή παρίσταται αναγκαία λόγω αφενός του γενικότερου 

πνεύματος του νόμου που εισάγει ένα απλό σύστημα, το οποίο εμφορείται από ευελιξία και 

δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και αφετέρου  λόγω της προτεινόμενης αλλαγής στον τρόπο 

υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλουν στον Ε.Φ.Κ.Α. οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, 

οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, ώστε να 

επέλθει εναρμόνιση με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο 

πλαίσιο αυτό ρυθμίζεται εκ νέου το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που 

ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες. Με την 

προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 επέρχεται αλλαγή στον τρόπο 

υπολογισμού των εισφορών των αυτοτελώς απασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών 

και ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ  και οι εισφορές πλέον δεν θα είναι κυμαινόμενα ποσά 

που θα προκύπτουν ως ποσοστά επί εισοδήματος, αλλά σταθερά ποσά με βάση την 

ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιλέγει να ενταχθεί ο ασφαλισμένος.  Προσέτι, 

προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση όσων ασκούν παράλληλες μη μισθωτές 

δραστηριότητες προβλέπεται με τη ρύθμιση αυτή, η καταβολή με ελεύθερη επιλογή του 

ασφαλισμένου μίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης από τις προβλεπόμενες έξι 

ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Επίσης, στις 

ως άνω περιπτώσεις καταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική 

εισφορά υγειονομικής περίθαλψης από τις προβλεπόμενες  ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει 

του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει και μία ασφαλιστική εισφορά επικουρικής 

ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, όταν υφίσταται σχετική υποχρέωση από τον ασφαλισμένο, 
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βάσει των άρθρων 97 και 35 αντίστοιχα.  Επιπροσθέτως με το άρθρο 36 Α  ορίζεται ρητά ότι 

οι περιπτώσεις χρόνων παράλληλης απασχόλησης που έχουν διανυθεί έως 31.12.2016 και 

για τους οποίους έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται διακριτοί, 

αυτοτελείς  χρόνοι κύριας ασφάλισης, ενώ οι χρόνοι παράλληλης απασχόλησης μετά την 

1η.1.2017 για τους οποίους έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας ασφαλιστικής 

εισφοράς   θεωρούνται  ενιαίος χρόνος  ασφάλισης για κύρια σύνταξη και  αποσαφηνίζεται 

ότι ο ενιαίος αυτός χρόνος ασφάλισης δύναται να προσμετρηθεί κατόπιν επιλογής του 

ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α πρώην 

φορείς,  στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές προκειμένου για την 

θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

 

Με την προτεινόμενη  διάταξη του άρθρου 33 ορίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

(ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ), οι αυτοτελώς απασχολούμενοι (ασφαλισμένοι του πρώην 

ΕΤΑΑ) και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ θα καταβάλλουν για την 

προαιρετική συνέχιση της ασφάλισή τους την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του 

άρθρου 39 και παράγραφο 1 του άρθρου 40  του ν. 4387/2016 ασφαλιστική εισφορά, την 

οποία επιλέγουν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.     Ειδικά, οι ασφαλισμένοι του πρώην 

ΤΣΜΕΔΕ και του πρώην Ταμείου Νομικών, οι οποίοι συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή 

τους στους ανωτέρω πρώην φορείς βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 20 

του ν. 4488/2017, καθώς από 1.1.2017 έχει τεθεί ως προϋπόθεση για την ασφάλισή στους 

ανωτέρω πρώην φορείς η έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., καταβάλλουν 

και στην περίπτωση αυτή την προβλεπόμενη από τις διατάξεις  της παραγράφου 1 του 

άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ασφαλιστική εισφορά, την οποία επιλέγουν σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα. Σε κάθε περίπτωση ο προαιρετικά ασφαλισμένος 

καταβάλλει μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει 

διαμορφωθεί, όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη για παροχές ασθένειας σε είδος από 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. Προσέτι με την 

παρούσα διάταξη ορίζεται ότι τόσο οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, 

όσο τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ μπορούν να υπαχθούν σε 

καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης, εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία του 

ασφαλισμένου προς τον φορέα ή σε περίπτωση οφειλής έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 

ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαγωγής στην προαιρετική 

συνέχιση της ασφάλισης. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 34 τροποποιείται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων 

αποδοχών για τον υπολογισμό της ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών  

και ορίζεται στο πόσο των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500€). Το ανώτατο όριο 

ασφαλιστέων αποδοχών αποσυνδέεται από τον  κατώτατο βασικό μισθό και θα παραμένει 

σταθερό ανεξαρτήτως οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης ή μείωσης του βασικού μισθού 

των εργαζομένων. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος από 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατά 

το ποσοστό μεταβολής του ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου 
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έτους και από 1.1.2025 και εφεξής προσαυξάνεται κατά  το δείκτη μεταβολής μισθών. Επίσης 

ορίζεται οτι οι υπόχρεοι για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε 

πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος 

άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής και οτι κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ. 

Επιπροσθέτως,  με το άρθρο 34 τροποποιείται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του 

άρθρου 38 ν. 4387/2016 και απαλείφονται τα μεταβατικά ποσοστά ασφάλισης όπως 

διαμορφώνονταν ανά τα έτη για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στον πρώην Τομέα 

Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και ορίζεται με την προτεινόμενη 

διάταξη ότι έμμισθοι ασφαλισμένοι που υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης 

Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην 

κοινωνική ασφάλιση και οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 

υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του 

χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση θα καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά 

ποσοστού 20%  επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 

13,33% σε βάρος των εργοδοτών. 

  Προσέτι στις περιπτώσεις δ΄ και ε’ ρυθμίζεται το ζήτημα του τρόπου υπολογισμού των 

ημερών ασφάλισης για τις εισφορές που παρακρατούνται σε περίπτωση αμοιβών των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου σε Α.Ε. και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς το οποίο είχε 

δημιουργηθεί από 1.1.2017. Με τη ρύθμιση που εισάγεται ρυθμίζεται το θέμα και ο 

υπολογισμός των ημερών ασφάλισης θα γίνεται αυτόματα με την υποβολή της ΑΠΔ.  

Στην περίπτωση στ΄, όσον αφορά τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή και άλλα ασφαλιστέα 

πρόσωπα λόγω της ιδιότητας, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, 

για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, επιβάλλεται 

ασφαλιστική εισφορά ποσοστού 20%  επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% σε βάρος των 

ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών και απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση καταβολής επιπλέον ασφαλιστικής εισφοράς σε περίπτωση παράλληλης 

άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.  

Η περίπτωση ζ΄ που αφορά τους μετακλητούς υπαλλήλους απαλείφεται καθώς το θέμα της 

ασφάλισης και των ασφαλιστικών εισφορών των εν λόγω προσώπων ρυθμίζεται στο άρθρο 

5Α του παρόντος νόμου. Στη θέση της προστίθεται νέα περίπτωση ζ, η οποία αφορά τους 

μισθωτούς ανειδίκευτους εργάτες και τους μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι 

μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και προβλέπει και για αυτούς 

την ασφαλιστική εισφορά του ποσοστού 20% (ποσοστό 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων 

και 13,33% σε βάρος των εργοδοτών). Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο σχετικός χρόνος 

ασφάλισής τους θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης διανυθείς στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ. 

Επίσης προστίθεται νέα περίπτωση η΄ αναφορικά με τους μισθωτούς οι οποίοι σύμφωνα με 

τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις έκαστου τομέα, υπάγονταν στην ασφάλιση του 

πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Προβλέπεται και για αυτούς ασφαλιστική εισφορά  ποσοστού 20% 
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(ποσοστό 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και 13,33% σε βάρος των εργοδοτών) ενώ 

παράλληλα καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα.  

Προσέτι  με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 38 του ν. 

4387/2016  η οποία προέβλεπε σταδιακή αναπροσαρμογή των ποσοστών ασφαλιστικών 

εισφορών σε βάρος των ασφαλισμένων και σε βάρος των εργοδοτών, ενώ δεν τροποποιείται  

η παράγραφος 5 η οποία προέβλεπε ότι παραμένουν σταθερά τα ποσοστά ασφαλιστικών 

εισφορών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις  όπως βαρέα και ανθυγιεινά, εργόσημο, ασφάλιση 

στον κλάδο ατυχήματος. 

Τέλος ρυθμίζεται το νομοθετικό κενό που είχε προκύψει για την εφαρμογή του άρθρου 141 

παρ. 2 του ν.3655/2008 που αφορούν στην καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών 

για τις μητέρες που αποκτούν παιδί. Η εν λόγω ρύθμιση δεν είχε ούτε ρητά καταργηθεί ούτε 

είχε επαναληφθεί από τις διατάξεις του ν.4387/2016. Με την προτεινόμενη ρύθμιση 

αποσαφηνίζεται ότι η εν λόγω διάταξη εξακολουθεί να εφαρμόζεται. 

Με τη ρύθμιση του άρθρου 35 προωθείται η ολιστική μεταρρύθμιση του συστήματος 

καταβολής εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Για πρώτη 

φορά προωθείται ένα σύστημα καταβολής εισφορών  όπου η κατανομή ανάμεσα στη 

συλλογική και ατομική ευθύνη  αποκτά δεσπόζουσα σημασία, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται 

η σταθερότητα και η βιωσιμότητα του συστήματος. Μέσα από τη θέσπιση έξι ασφαλιστικών 

κατηγοριών, μία εκ των οποίων οφείλει να επιλέξει ο ασφαλισμένος υποχρεωτικά βάσει της 

οικονομικής του δυνατότητας και της προσδοκίας του για μελλοντική σύνταξη, υιοθετείται  

ένα καινοτόμο και απλό σύστημα, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται η διοίκηση από τα βάρη 

του παρελθόντος, να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου και να επιλύονται οριστικά τα 

δυσεπίλυτα διαχειριστικά προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του 

προηγούμενου καθεστώτος.  

Ειδικότερα, θεσπίζονται έξι επίπεδα υποχρεωτικών ασφαλιστικών κατηγοριών (από το 

πρώτο κατώτατο έως το έκτο ανώτατο) ελεύθερης επιλογής, μέσα από τα οποία 

διασφαλίζεται ελευθερία και ευελιξία στον κάθε ασφαλισμένο να επιλέγει μία εκ των έξι 

ασφαλιστικών κατηγοριών, την οποία θα μπορεί να διαφοροποιεί ετησίως. Με τον τρόπο 

αυτό, διευκολύνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των επαγγελματιών σε βραχυπρόθεσμο 

και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων 

τους.  

Το ύψος της χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας, η οποία είναι και η μόνη υποχρεωτική, 

θεσπίζεται μέσα από το συνδυασμό δύο βασικά κριτηρίων: της βιωσιμότητας του 

ασφαλιστικού συστήματος  και της διασφάλισης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου σύνταξης.  

Το ποσό των εισφορών κύριας σύνταξης  προσαυξάνεται όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία 

που επιλέγει ο ασφαλισμένος.  

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία, γίνεται υποχρεωτική κατάταξη στην 

πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Οι εισφορές κύριας σύνταξης προσαυξάνονται έως και την 

έκτη κατηγορία. 
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Με το νέο σύστημα επιτυγχάνεται  η υποστήριξη των νέων επιστημόνων και ελεύθερων 

επαγγελματιών, μέσω της λήψης ειδικής μέριμνας για τους νέους ασφαλισμένους έως πέντε 

έτη ασφάλισης (πρώην ΕΤΑΑ, πρώην ΟΑΕΕ) και της θέσπισης μίας επιπλέον ασφαλιστικής 

κατηγορίας που αντιστοιχεί σε 93 ευρώ για κύρια σύνταξη. Παράλληλα, διευρύνεται η 

ευνοϊκή μεταχείριση των νέων μέσω της θέσπισης ειδικής εισφοράς κάτω της πενταετίας σε 

όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες (και όχι μόνον στους αποφοίτους σχολών ανώτατης 

εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια) 

ενθαρρύνοντας την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας σε νέους. Ταυτόχρονα, 

ενισχύεται η θέση των νέων μέσα από την κατάργηση της υποχρέωσης επιστροφής των 

ασφαλιστικών οφειλών για τους νέους επιστήμονες που δημιουργούνταν λόγω μειωμένων 

εισφορών για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισής τους.  

Για την αποφυγή πολύπλοκων και δυσεπίλυτων διαδικασιών, προβλέπεται ότι οι 

ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική 

κατηγορία με αυτή της κύριας σύνταξης.  

Επίσης προβλέπεται ότι η μεταβολή της ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβληθεί 

οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη θα γίνεται από την 1 Ιανουαρίου του 

επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.  

Ακόμα προβλέπεται ότι με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων τα ποσά εισφορών προσαυξάνονται από 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατ’ έτος κατά 

το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του 

προηγούμενου έτους και από 1.1.2025 κατά το δείκτη μεταβολής μισθών. Σε περίπτωση 

αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς δεν μεταβάλλεται.  

Επίσης στις παραγράφους 7 και 8 προσδιορίζονται οι κατηγορίες που έχουν υποχρέωση 

καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-6 του παρόντος άρθρου. 

Συγκεκριμένα, υπάγονται οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, οι 

δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δικηγορίας, οι διαχειριστές των Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ, 

ΟΑΕΕ – ΤΑΝΤΠ και τα πρόσωπα του άρθρου 1 της ΥΑ Φ11321/59554/2170/27-12-2016, Β΄ 

4569), (ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ) που υπάγονται υποχρεωτικά στους ανωτέρω πρώην 

φορείς, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι) 

και οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 

ν.4276/2014 (Α΄155) τα οποία λειτουργούν βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν 

υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν.4442/2016 δυναμικότητας από 6 έως και 10 

δωματίων σε όλη την επικράτεια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που υπάγονται στις 

βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, σε 

ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και το σύνολο των εταίρων σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή 

εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής 

εκτός των ΙΚΕ, και σε περίπτωση ΑΕ τα μέλη του Δ.Σ. των ΑΕ που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 

3% τουλάχιστον, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1β) του άρθρου 36 του παρόντος 

νόμου.  

Ορίζεται δε ότι ο ανωτέρω  χρόνος ασφάλισης  θεωρείται χρόνος του πρώην ΟΑΕΕ.  
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Ακόμα προβλέπεται ότι, ειδικά για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι αμείβονται µε δελτίο 

παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από 

την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά) διατηρείται η 

αναλογική εφαρμογή ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής 

της εισφοράς, των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4387/2016. 

Επίσης ορίζεται ότι, ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α., διατηρείται η καταβολή 

20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης, προβλέπεται δε 

ότι ο οικείος δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική 

κατάσταση ανά δικηγόρο, ενώ, για τους δικηγόρους που απασχολούνται µε έµµισθη εντολή, 

τα ποσά που έχουν καταβληθεί µέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα 

αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου. Περαιτέρω προβλέπεται ότι, 

εάν τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, 

ο ασφαλισμένος καταβάλλει τη διαφορά σε χρήμα, εάν όμως τα ποσά που καταβλήθηκαν 

υπερβαίνουν τη μηνιαία εισφορά που οφείλεται, τότε δεν επιστρέφονται, αλλά 

συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους, εάν δε, οι 

καταβληθείσες εισφορές από τα γραμμάτια προείσπραξης  υπερβαίνουν την ετήσια 

εισφορά, τα αντίστοιχα ποσά  είτε επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,  είτε 

συμψηφίζονται με την επόμενη ή επόμενες χρήσεις.  

Τέλος ρυθμίζεται το νομοθετικό κενό που είχε προκύψει για την εφαρμογή του άρθρου 141 

παρ. 2 του ν.3655/2008 που αφορούν στην καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών 

για τις μητέρες που αποκτούν παιδί. Η εν λόγω ρύθμιση δεν είχε ούτε ρητά καταργηθεί ούτε 

είχε επαναληφθεί από τις διατάξεις του ν.4387/2016. Με την προτεινόμενη ρύθμιση 

αποσαφηνίζεται ότι η εν λόγω διάταξη εξακολουθεί να εφαρμόζεται. 

 

Με το άρθρο 36 τροποποιείται το άρθρο 40 του ν. 4387/2016. 

Με την προτεινόμενη διάταξη μεταρρυθμίζεται το σύστημα καταβολής εισφορών των 

ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ όπως οριζόταν στο άρθρο 40 του ν. 4387/2016 κατόπιν των 

αποφάσεων 1880/2019 και 1888/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με 

τις οποίες κρίθηκε ότι οι ενιαίοι κανόνες ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως συνέπεια τη 

δυσμενή διάκριση των αυτοαπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των 

αγροτών έναντι των μισθωτών κατά την πρόσβασή τους στην κοινωνική ασφάλιση και την 

υπαγωγή τους στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα. 

Για το λόγο αυτό με την προτεινόμενη ρύθμιση μεταρρυθμίζεται το σύστημα καταβολής 

εισφορών και οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν από 1.1.2020, ανεξαρτήτως του 

χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, εισφορές που αντιστοιχούν σε μία εκ των έξι 

προβλεπόμενων ασφαλιστικών κατηγοριών.  

Τα ποσά των ανωτέρω ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος από 1.1.2023 

έως 31.12.2024 κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1.1.2025 και εφεξής κατά το δείκτη μεταβολής 

μισθών. Σε περίπτωση που δεν επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία εντός δύο μηνών από την 
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εφαρμογή του παρόντος νόμου (έως 28.2.2020) κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη 

ασφαλιστική κατηγορία.  

Προβλέπεται ότι η μεταβολή της ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβληθεί 

οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη θα γίνεται από την 1 Ιανουαρίου του 

επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.  

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια 

ασφαλιστική κλάση με την κύρια σύνταξη.  

Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

1096/88 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά µε την καθιέρωση κοινοτικού 

καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας δεν αποτελεί 

λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο 

και τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, και μέχρι συμπλήρωσης του 

67ου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόμενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται 

ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την 

ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το 

μέτρο λήξει πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσόμενων σε αυτό. Οι 

ασφαλισμένοι αυτοί υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, 

αναλογικά εφαρμοζόμενων. Επίσης, προβλέπεται ότι από 1.1.2020 οι ασφαλισμένοι του 

παρόντος άρθρου στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ 

αυτού, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισμένο και 

το ποσό της εισφοράς ορίζεται πλέον σε σταθερό ποσό. Η εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας 

συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.  

Τέλος ρυθμίζεται το νομοθετικό κενό που είχε προκύψει για την εφαρμογή του άρθρου 141 

παρ. 2 του ν.3655/2008 που αφορούν στην καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών 

για τις μητέρες που αποκτούν παιδί και την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 7 

του ν.3227/2004 με την αρ. Φ.80000/οικ.61327/1484/30-12-2016 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 

7ΗΜ5465Θ1Ω-ΛΟ7). Η ρύθμιση του ν.3655/2008 και του ν.3227/2004 δεν είχε ούτε ρητά 

καταργηθεί ούτε είχε επαναληφθεί από τις διατάξεις του ν.4387/2016. Με την προτεινόμενη 

ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι η διάταξη του ν.3655/2008 εφαρμόζεται και για τις 

ασφαλισμένες του πρώην ΟΓΑ. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 37 τροποποιείται το σύστημα καταβολής 

εισφορών υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα, μολονότι διατηρούνται σε ισχύ οι 

ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης για τους μισθωτούς,  για τους αυτοτελώς 

απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες θεσπίζεται σταθερό ύψος 

ασφαλίστρων υγείας που εφαρμόζεται από το δεύτερο έως και το έκτο επίπεδο, γεγονός που 

δημιουργεί επιπλέον κίνητρο για την επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας. Οι 

εισφορές υγείας διαμορφώνονται για την πρώτη κατηγορία στο ύψος των 55 ευρώ (50 ευρώ 

εισφορές για παροχές υγείας σε είδος και  5 ευρώ για παροχές σε χρήμα) και για τη δεύτερη 

κατηγορία στο ύψος των 66 ευρώ (60 ευρώ για παροχές σε είδος και 6 ευρώ για παροχές σε 

χρήμα). Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται πως η επιλογή υψηλότερου επιπέδου εισφορών από 

τους μη μισθωτούς, οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερη σύνταξη. Οι ασφαλισμένοι 
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κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που 

επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Από τις ασφαλιστικές κατηγορίες ο ασφαλισμένος 

μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται 

υποχρεωτικά ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει 

κατώτερη. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται 

οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται 

από την πρώτη του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης. 

Σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι ασφαλισμένοι επιλέγουν εντός δύο μηνών από την 

έναρξη ισχύος του νόμου την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν, 

άλλως κατατάσσονται στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.  

Για την υποστήριξη των νέων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών (έναρξη 

δραστηριότητας για τα πρώτα πέντε έτη) θεσπίζεται ειδική κατώτατη κατηγορία  για την 

καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υγείας.  

Επιπλέον, θεσπίζεται ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των 

ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για την πρώτη κατηγορία στο ύψος των 32 ευρώ (29 ευρώ για 

παροχές υγείας σε είδος και 3 ευρώ για παροχές υγείας σε χρήμα) και για τη δεύτερο 

κατηγορία στο ύψος των 38 ευρώ (35 ευρώ για παροχές σε είδος και 3 ευρώ για παροχές σε 

χρήμα).  

Από 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών 

κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1.1.2025 και εφεξής κατά το δείκτη μεταβολής 

μισθών. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς 

παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. 

Επιπρόσθετα με την παρούσα διάταξη τροποποιείται η παράγραφος 1 του  άρθρου 23 

ν.4529/2018 σύμφωνα με την οποία  για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και 

παροχών υγειονομικής περίθαλψης στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη της οικογένειας 

του απαιτείται ο μισθωτός να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 75 ημέρες εργασίας κατά 

το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την 

ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και ο μη μισθωτός να 

έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3 μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 

ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του 

ασφαλιστικού κινδύνου και να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές. 

Με την  προτεινόμενη διάταξη εισάγεται ευνοϊκότερη ρύθμιση  διότι  από 1-1-2020 και 

εφεξής μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ημερών εργασίας από εβδομήντα πέντε  (75) σε 

πενήντα ( 50) για τους μισθωτούς και από τρεις (3) μήνες σε (2) για τους μη μισθωτούς. 

Προβλέπεται ακόμα ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

μετά γνώμη του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του 

παρόντος. 

 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 38 αντικαθίσταται το άρθρο 42 του ν. 4387/2016 και 

επαναφέρονται τροποποιούμενες οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 προκειμένου 
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για την κατηγορία των εργατών γης, οι οποίοι, λόγω της μη θέσπισης του αναγκαίου 

κανονιστικού πλαισίου που προβλέπονταν με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν 

ασφαλιστικά ακάλυπτοι, να οριστεί συγκεκριμένος πλέον τρόπος αναγνώρισης και 

υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών καθώς και του ασφαλιστικού τους χρόνου.  

Η αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος άρθρου 42 του ν. 4387/2016 σε 

συνδυασμό με την κατάργηση,  βάσει των υφιστάμενων διατάξεων του άρθρου 40 του  ιδίου 

νόμου,  των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 

ασφαλιστικών κατηγοριών, στέρησε στην συγκεκριμένη κατηγορία των ασφαλισμένων 

εργατών γης, καθ’ όλο το διάστημα ισχύος των διατάξεων του ν. 4387/2016, την δυνατότητα 

υπολογισμού και αναγνώρισης του ασφαλιστικού τους χρόνου,  δημιουργώντας πολλαπλά 

ζητήματα στην  ασφάλισή τους με κυριότερο και πιο επιτακτικό την αδυναμία 

συνταξιοδότησής τους.  

Με το  προτεινόμενο άρθρο, το οποίο αφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων  

και συνιστά  μεταβατική διάταξη για τους εργάτες γης και για τα έτη 2017,2018, 2019, 

προβλέπεται πλέον ο τρόπος και οι προϋποθέσεις εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών 

ώστε  να αποκατασταθεί ασφαλιστικά, για το χρόνο που, βάσει των ισχυουσών διατάξεων 

του άρθρου 42 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, δεν κατέστη αυτό  δυνατόν,  η συγκεκριμένη 

κατηγορία ασφαλισμένων εργατών γης, με την επαναφορά, κατόπιν των αναγκαίων 

τροποποιήσεων,  των, μέχρι 31-12-2016, εφαρμοζόμενων διατάξεων, για τον υπολογισμό και 

την απεικόνιση, από 1-1-2017,του χρόνου ασφάλισης των εργατών γης καθώς και των 

οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών τους,  έως την έναρξη ισχύος των νέων ασφαλιστικών 

ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων. 

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 42 του ν. 4387/2016 ως ισχύει και 

συγκεκριμένα οι διατάξεις του, αντικαθίστανται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 

3863/2010 ως ισχύει, όπως αυτές τροποποιούνται με τις διατάξεις του προτεινόμενου 

άρθρου κατά τρόπο που αντικαθίσταται στο σύνολό του το ανωτέρω άρθρο 22 του ν. 

3863/2010 ως ισχύει. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου 

αντικαθίστανται  οι παράγραφοι του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 ως ισχύει με τις εξής 

τροποποιήσεις  ανά παράγραφο: 

 1) Με την διάταξη της παραγράφου 1 του προτεινόμενου άρθρου  καθορίζονται τα 

καλυπτόμενα από τη ρύθμιση πρόσωπα (οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες 

καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 

2639/1998 αμείβονται με εργόσημο), με ορθή παραπομπή πλέον στην περίπτωση Γ της παρ. 

1 του άρθρου 20 του ν.3863/2010, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 20 του ν. 4144/2013, αντί 

της περίπτωσης Β που αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο του υπό αντικατάσταση 

άρθρου 22 του ν. 3863 ως ισχύει. 

 2) Με την διάταξη της παραγράφου 2 του προτεινόμενου άρθρου επαναλαμβάνεται η 

πρόβλεψη για παρακράτηση ύψους 10% επί της αμοιβής από το εργόσημο, για κύρια 

σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), και διατηρείται η 

πρόβλεψη για αναπροσαρμογή του ανωτέρω ποσοστού με Απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ. Καταργείται όμως 

η πρόβλεψη της αντίστοιχης παραγράφου του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 

3863/2010 ως ισχύει, που αφορά στη δυνατότητα επιμερισμού του ανωτέρω ποσοστού ανά 

κλάδο ασφάλισης με απόφαση του Δ.Σ. του ασφαλιστικού οργανισμού. 
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 3) Με την διάταξη της παραγράφου 3 του προτεινόμενου άρθρου επαναλαμβάνονται οι 

ρυθμίσεις για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και παραλείπεται η πρόβλεψη της 

αντίστοιχης παραγράφου του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, 

που θέτει ως προϋπόθεση, προκειμένου να λάβουν τα υπακτέα στη ρύθμιση πρόσωπα τις 

παροχές ασθενείας και ΛΑΕ του ΟΓΑ, τη συμπλήρωση τουλάχιστον 150 ημερών εργασίας 

κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο, καθώς το θέμα αυτό έχει 

ρυθμιστεί με το άρθρο 23 παρ. 1δ του ν. 4529/2018. 

4) Με  την διάταξη της παραγράφου 4 του προτεινόμενου άρθρου επαναλαμβάνεται η 

πρόβλεψη της αντίστοιχης παραγράφου του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 

3863/2010 ως ισχύει, για τη διαχείριση χρόνου ασφάλισης που προκύπτει σύμφωνα με την 

παρ. 3 και ειδικότερα την μη αξιοποίησή του στο τρέχον έτος και τη μη μεταφορά του σε 

άλλο έτος. 

5) Με την διάταξη της παραγράφου 5 του προτεινόμενου άρθρου επαναλαμβάνεται η 

ρύθμιση που προβλέπει, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο του υπό αντικατάσταση 

άρθρου 22 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, την ασφάλιση για πλήρες έτος όσων έχουν χρόνο 

ασφάλισης σύμφωνα με την παρ. 3 άνω των 150 ημερών ασφάλισης και για μήνες όσων 

έχουν χρόνο ασφάλισης κάτω των 150 ημερών ασφάλισης. Απαλείφεται όμως το τελευταίο 

εδάφιο της αντίστοιχης παραγράφου του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 3863/2010 

ως ισχύει, που αφορά στην κατάταξη των ασφαλισμένων στη μεγαλύτερη δυνατή, βάσει των 

καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλιστική κατηγορία, καθώς το θέμα των 

ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζεται στην παρ. 6 της προτεινόμενης ρύθμισης. Συνεπώς, στις 

περιπτώσεις παράλληλης άσκησης αγροτικής ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας 

(μισθωτής ή μη μισθωτής) και εργοσήμου, εάν το οφειλόμενο ποσό εισφοράς, όπως αυτό 

προκύπτει βάσει του εισοδήματος από την παράλληλα ασκούμενη επαγγελματική 

δραστηριότητα και το εργόσημο, υπερβαίνει την προβλεπόμενη κατά περίπτωση ελάχιστη 

εισφορά, είναι μικρότερο αυτού που έχει ήδη καταβληθεί από τον ασφαλισμένο, τότε η 

διαφορά θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και επιστρέφεται στον ασφαλισμένο. 6) 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του προτεινόμενου άρθρου  αντικαθίσταται στο σύνολό 

της η παράγραφος 6Α του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 3863/2010 ως ισχύει και 

ρυθμίζονται τα θέματα εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για τις περιπτώσεις: 

 i) εργατών γης που αμείβονται μόνο με εργόσημο,  

 ii) εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν άλλη αγροτική 

δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ,  

iii) εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν άλλη επαγγελματική 

δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, υπακτέα στην ασφάλιση άλλου, πλην ΟΓΑ, φορέα 

ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ). 

Σημειώνουμε ότι  στην αντίστοιχη παρ. 6 του υπό αντικατάσταση άρθρου, 22 του ν. 

3863/2010 προβλεπόταν επίσης η μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του 

ν.1140/1981, στις περιπτώσεις των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο. Με το άρθρο 

34 του ν.1140/1981 προβλέπεται η εξαίρεση από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ των 

ασφαλισμένων στο Δημόσιο και σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης. Η εν λόγω διάταξη 

όμως έχει ήδη καταργηθεί από 1/1/2017, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 9 του ν. 4387/2016, 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4578/2018 (Α’ 200). 

  7) Με την διάταξη της παραγράφου 7 του προτεινόμενου άρθρου επαναλαμβάνεται η 

πρόβλεψη της αντίστοιχης παραγράφου του υπό αντικατάσταση άρθρου 22 του ν. 
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3863/2010 ως ισχύει για έκδοση Υπουργικής Απόφασης που να ρυθμίζει την έναρξη 

πληρωμής των ανωτέρω προσώπων με εργόσημο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ. 

Επίσης προβλέπεται ρητά ότι εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι ήδη εκδοθείσες 

Υπουργικές Αποφάσεις 14913/343/Φ10034/27.6.2011 (Β΄ 1586) με θέμα «Προδιαγραφές 

Εργοσήμου», και Φ.10034/4148/133/5.3.2013 (Β΄ 540) με θέμα «Ένταξη στα Μητρώα 

Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης και έναρξη εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ». 

8) τέλος με τη διάταξη της παραγράφου 8 προβλέπεται οτι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της 

παραγράφου 6 του προτεινόμενου άρθρου εφαρμόζονται για περιόδους ασφάλισης που 

αφορούν τα έτη 2017,2018,2019. 

  

Με την προτεινόμενη διάταξη  του άρθρου 39 θεσπίζεται εξαίρεση από τις εισφορές 

υγειονομικής περίθαλψης για τους δικαιούχους σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν 

εξωιδρυματικό επίδομα ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας. Στις περιπτώσεις αυτές 

ορίζεται ρητά ότι δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των 

ανωτέρω επιδομάτων.   

 

Με το άρθρο 40 τροποποιείται το άρθρο 48 του ν. 4387/2016. Συγκεκριμένα με το 

προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παράγραφος 2 άρθρου 48 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, 

με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 α  του άρθρου 40 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση του εδαφίου α’ της παρ.4 του άρθρου 40 του π.δ/τος 

422/1981 όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016, 

δόθηκε το δικαίωμα σε μέτοχο που έχει συνταξιοδοτηθεί  και άρα έχει δικαιωθεί κύριας 

σύνταξης, να του επιστραφούν εφάπαξ οι ατομικές του κρατήσεις, προτού συμπληρώσει το 

ελάχιστο όριο συμμετοχής στο Ταμείο και άρα πριν να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο 

για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε αυτό, εφόσον όμως  στο πρόσωπό του 

συντρέχουν επιπλέον και οι εξής προϋποθέσεις: α) έχει ελάχιστο όριο συμμετοχής στο 

Ταμείο τουλάχιστον τριών (3) ετών, β) δεν έχει αναγνωρίσει ή  εξαγοράσει το υπόλοιπο 

χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συμμετοχής και γ) δεν έχει 

επιτύχει την απονομή συντάξεως ή μερίσματος με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 

4201/1961 (και του ν. 3232/2004, όπως ισχύουν με το ΜΤΠΥ είτε ως απονέμοντα είτε ως 

συμμετέχοντα οργανισμό. Περαιτέρω δε προβλέπονταν ότι, μετά την είσπραξη των 

κρατήσεων από το μέτοχο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγνώρισης και εξαγοράς 

χρόνου συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. και οι διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 και του ν. 3232/2004 

(Α΄ 48) με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό. Από τα 

οριζόμενα στη συγκεκριμένη διάταξη προκύπτει ότι το πεδίο εφαρμογής της καταλαμβάνει 

και αφορά και σε πρόσωπα- μετόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την 

καταβολή μερίσματος από το Ταμείο διότι είχαν δικαίωμα να αναγνωρίσουν ή να 

εξαγοράσουν το απαιτούμενο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελαχίστου ορίου 

συμμετοχής τους στο Ταμείο ακόμα και κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 

4202/1961 (Α’ 175) και του ν. 3232/2004 (που αφορούν στην διαδοχική ασφάλιση) όπως 

ισχύουν. Επειδή το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων χρηματοδοτείται αποκλειστικά 

από τις καταθέσεις των μετόχων του και από τα περιουσιακά του στοιχεία, λόγω δε του ότι 
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ο χαρακτήρας του, όπως σε όλα τα μετοχικά ταμεία είναι ανακεφαλαιοποιητικός και όχι 

αναδιανεμητικός, τα χορηγούμενα μερίσματα οφείλουν να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις 

καταθέσεις του μετόχου,  ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμάτων. Επειδή οι 

υπαγόμενοι εκ του νόμου λόγω της ιδιότητας τους στο ΜΤΠΥ καθίστανται άνευ ετέρου 

μέτοχοι σε αυτό (το ταμείο) και η κατάθεση της εισφοράς τους είναι υποχρεωτική, λαμβάνει 

δε χώρα με αντίστοιχη παρακράτηση από το μισθό τους  υπολογιζόμενη  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα κάθε φορά από διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης. Επειδή η υποχρεωτικότητα 

της εισφοράς εκ μέρους εκάστου μετόχου, η αναγκαιότητα διατήρησης της αντιστοιχίας 

μερισμάτων και καταθέσεων σε συνδυασμό με την διατήρηση της εύρυθμης ταμειακής 

λειτουργίας του επιβάλει σε όσες περιπτώσεις τίθεται ζήτημα επιστροφής  των καταθέσεων 

του εκάστοτε μετόχου, την θέσπιση προϋποθέσεων που θα πρέπει να συντρέχουν για να 

είναι δυνατή η επιστροφή αυτή, προκειμένου να μην τεθούν υπό διακινδύνευση, η εύρυθμη 

οικονομική λειτουργία του Ταμείου και κατ’ επέκταση τα συμφέροντα της ευρύτερης 

πλειοψηφίας των  μετόχων του στο παρόν και το μέλλον. 

Με σκοπό την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών με την 

προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται ένα πιο αυστηρό πλαίσιο καθόσον αφορά στις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν για να είναι δυνατή η επιστροφή 

των ατομικών κρατήσεων μετόχου και συγκεκριμένα με την προτεινόμενη ρύθμιση  δεν 

παρέχεται δυνατότητα εξαγοράς όταν μέτοχος έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ή να 

εξαγοράσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελαχίστου ορίου 

συμμετοχής του στο Ταμείο ακόμα και κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 4202/1961 

και του ν. 3232/2004 (που αφορούν στην διαδοχική ασφάλιση) όπως ισχύουν, προκειμένου 

ο μέτοχος να δικαιωθεί μέρισμα.  

Επίσης Στην συνέχεια με την παράγραφο 2 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται 

αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως έχει αντικατασταθεί 

και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου  που είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 4 

του άρθρου 48 του ν. 4387/2016.    

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη ο/η χήρος/χήρα δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει 

συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του μετόχου. Εφόσον έχει 

συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα 

για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή μερίσματος 

αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της. Εφόσον δεν έχει 

συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα 

για διάστημα τριών (3) ετών. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο 

χρόνο ο/η χήρος/χήρα, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στις 

παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή είναι 

ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η 

καταβολή του μερίσματος παύει αν ο/η χήρος/χήρα τελέσει νέο γάμο. 

Με την προτεινόμενη διάταξη  καταργείται για τον/την χήρο/α, το απαιτούμενο κατά το 

χρόνο θανάτου μερισματούχου, ηλικιακό όριο των 52 ετών που είχε τεθεί προκειμένου να 

επαναχορηγηθεί το μέρισμα από το ΜΤΠΥ, λόγω θανάτου, στον/στην χήρο/α, όταν αυτοί θα 

έφθαναν στο 67ο έτος της ηλικίας τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρως ανταποδοτικό 

χαρακτήρα του Μ.Τ.Π.Υ. , την ανάγκη προστασίας του ασφαλιστικού κεφαλαίου σε 

συνδυασμό με την ανάγκη επανάκτησης της εμπιστοσύνης των μετόχων- ασφαλισμένων στο 

Ταμείο και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, κρίθηκε αναγκαίο  να προβλεφθεί η 

438



 

επαναχορήγηση του μερίσματος σε όλους τους χήρους και όλες τις χήρες, με την 

συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας τους κατά την 

ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου. 

Τέλος, , αντικαθίσταται η διάταξη της παρ. 14  του ν. 4387/2016 που είχε προστεθεί με το με 

το άρθρο 42 του ν. 4578/2018 (Α’ 200).  

Η ισχύουσα διάταξη ορίζει ότι ο εκάστοτε μερισματούχος του ΜΤΠΥ, ο οποίος  διορίζεται σε 

οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση, δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής 

στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και περαιτέρω προβλέπονταν ότι το δικαιούμενο μέρισμα δεν 

διακόπτεται, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται.  

Επειδή ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας διάταξης κρίθηκε αναγκαίος 

προκειμένου να μη τεθούν υπό διακινδύνευση τα συμφέροντα του Ταμείου, για τους λόγους 

αυτούς με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι, μόνο όσοι μερισματούχοι του ταμείου 

έχουν διορισθεί μέχρι την 12/5/2016 ή διορίζονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής σε 

οποιαδήποτε οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του 

ΜΤΠΥ και συνεχίζεται η καταβολή του μερίσματός τους. 

Εκ του περιεχομένου της  προκύπτει ο σκοπός θέσπισης της διάταξης αυτής, ο οποίος είναι 

να περιοριστεί η εφαρμογή της σε μικρό αριθμό μερισματούχων, δηλαδή μόνο στους 

μερισματούχους του ταμείου που κατέχουν οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου και όχι 

σε όλους τους μερισματούχους του Ταμείου που διορίζονται σε οποιαδήποτε θέση του 

Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση, όπως αυτό οριζόταν με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 

4578/2018. 

 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 41 τροποποιείται το άρθρο 37 του ν. 4052/2012 όπως αυτό ισχύει 

μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 76 του ν. 4387/2016 και συγκεκριμένα 

αντικαθίσταται η παράγραφος 3 αυτού  και προστίθενται παράγραφος 5 με 

υποπαραγράφους α και β. 

Συγκεκριμένα με το προτεινόμενο άρθρο η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 37 του ν. 

4052/2012, όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού με το άρθρο 76 του ν. 

4387/2016, αντικαθίσταται με νέα  που περιέχει ρυθμίσεις με τις οποίες, δίδεται για πρώτη 

φορά η δυνατότητα από 1.1.2021, στους υγειονομικούς αυτοαπασχολούμενους, στα 

πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α. καθώς και σε 

όσα πρόσωπα βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης δεν έχουν υποχρέωση  υπαγωγής για 

επικουρική ασφάλιση, να υπαχθούν προαιρετικά στον Κλάδο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Με το δεδομένο ότι, για τα εν λόγω πρόσωπα δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη για επικουρική 

ασφάλιση, κρίθηκε αναγκαία η εν λόγω ρύθμιση για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους  

λοιπούς σφαλισμένους του Κλάδου του ΕΤΕΑΕΠ, ώστε να μπορούν να  υπαχθούν στην 

ασφάλιση του εν λόγω Κλάδου, εφόσον το επιθυμούν μετά από  αίτησή τους. Άλλωστε, κατά 

τον υπολογισμό της επικουρικής τους σύνταξης, σύμφωνα με το σύστημα νοητής 

κεφαλαιοποίησης λαμβάνεται υπόψη το ύψος των συσσωρευμένων ασφαλιστικών 

εισφορών στην ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου καθώς και το προσδόκιμο ζωής κατά 

τη συνταξιοδότηση. Περαιτέρω ορίζεται ρητώς ότι μετά την προαιρετική υπαγωγή στην 

ασφάλιση ισχύουν και εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.  
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Επίσης με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος 5 με υποπαραγράφους α 

και β στις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την προαιρετική ασφάλιση. 

Συγκεκριμένη με την υποπαράγραφο α’ της παραγράφου 5 προβλέπεται η δυνατότητα 

προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από 1-1-2021, όλων των προσώπων 

που δεν ασφαλίζονται για εφάπαξ παροχή. Ειδικότερα, σε όλους τους μισθωτούς, τους 

αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν ασφαλίζονται σε 

κάποιον άλλο φορέα (ΝΠΙΔ, επαγγελματικό ταμείο, κ.α.) για την χορήγηση εφάπαξ παροχής, 

δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Ανάλογη 

δυνατότητα παρέχεται και στα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση 

του πρώην ΟΓΑ.  

Η ρύθμιση αφορά στα πρόσωπα που από 1-1-2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - 

απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε 

φορέα κύριας ασφάλισης και καταλαμβάνει όσους δεν ανήκουν στα ασφαλιστέα πρόσωπα 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., και για τα οποία δεν προβλέπεται η ασφάλισή τους για εφάπαξ παροχή από 

τις καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών 

με το άρθρο 75 του ν. 4387/2016.  

Καθώς ο τρόπος υπολογισμού γίνεται με βάση την αρχή της ισοδυναμίας και τηρείται η αρχή 

της ανταποδοτικότητας, το ποσό της εφάπαξ παροχής των εν λόγω προσώπων ισούται με τη 

συσσωρευμένη αξία των εισφορών τους που έχουν συγκεντρωθεί στην ατομική τους μερίδα 

κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Περαιτέρω και καθόσον αφορά την Εφάπαξ Παροχή  

ορίζεται ρητώς ότι μετά την προαιρετική υπαγωγή στην συγκεκριμένη ασφάλιση ισχύουν και 

εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης. Με την προτεινόμενη διάταξη 

της παρ. 5β προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής όλου του μόνιμου 

προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικών, συνοριοφυλάκων, ειδικών φρουρών 

και του πολιτικού προσωπικού ασφαλισμένου στο ΤΠΥΑΠ) καθώς και όλου του μόνιμου 

προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, με την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένοι για εφάπαξ παροχή στο ΤΕΑΠΑΣΑ. 

Το προσωπικό αυτό έχει ήδη υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Πρόνοιας του 

Ταμείου και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).  

Περαιτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα υπάρχει διαφορετική μεταχείριση 

μεταξύ των μελών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικοί, 

συνοριοφύλακες και ειδικοί φρουροί) και του Πυροσβεστικού Σώματος, ως προς την 

υπαγωγή τους στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή. 

Ειδικότερα, μετά την κατάργηση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων (ν. 

1481/1984), οι αστυνομικοί, κατά την εισαγωγή τους στην Ελληνική Αστυνομία, 

ασφαλίζονταν στα ταμεία της πρώην Χωροφυλακής ή της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, μέσω 

του μαθηματικού τύπου του άρθρου 1 του ΠΔ 485/1987 (Α’ 223) και κατ’ επέκταση 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο πρ. ΤΠΔΥ: 

οι προσληφθέντες μετά το 1993 ασφαλισμένοι του πρ ΤΑΑΣ, νυν Τομέα Πρόνοιας 

Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, ασφαλίζονται προαιρετικά στο πρ. ΤΠΔΥ, 

οι ασφαλισμένοι στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) του 

ΤΕΑΠΑΣΑ (πρ. ΕΤΥΑΠ), ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο πρ. ΤΠΔΥ (αστυνομικό και πολιτικό 

προσωπικό), 
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στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, υπάγονται 

υποχρεωτικά το μόνιμο (ένστολο και πολιτικό) προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος Ν.Δ. 

2492/53 (201/3-6-53). 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται ενιαία ρύθμιση και καταργούνται όλες οι 

προγενέστερες επιμέρους διατάξεις που ίσχυαν, καθόσον αντιμετώπιζαν όμοιες περιπτώσεις 

εργαζομένων με διαφορετικό τρόπο και εντελώς τυχαία κάποιοι από το προσωπικό αυτό, 

είχαν τη δυνατότητα να ασφαλισθούν σε δεύτερο Κλάδο Πρόνοιας και ως εκ τούτου να 

δικαιωθούν και δεύτερη εφάπαξ παροχή κατά την αποχώρησή τους από την εργασία, ενώ 

κάποιοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.  

Επισημαίνεται ότι ο σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η απλούστευση και η 

ενιαιοποίηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου Πρόνοιας του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  για όλο το μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού 

Σώματος. Η ενιαία αυτή ρύθμιση προσφέρει απλοποίηση της διαδικασίας ασφάλισης, ίση 

και δίκαιη μεταχείριση μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων, καθώς και ίση και δίκαιη 

μεταχείριση μεταξύ όλων των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικών, 

συνοριοφυλάκων και ειδικών φρουρών) και του Πυροσβεστικού Σώματος και επιπλέον, δίνει 

τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής του ίδιου του ασφαλισμένου για διπλή ασφάλιση για 

εφάπαξ παροχή με καταβολή αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και δικαίωση δεύτερης 

παροχής κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία. 

 

 Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 42 παρίσταται αναγκαία, διότι η εφαρμογή της 

διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011, η οποία εφαρμόζεται στην 

κύρια σύνταξη και προβλέπει εξόφληση του ποσού της εξαγοράς του πλασματικού χρόνου 

με  παρακράτηση ποσού που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο (¼) του συνολικού ποσού της 

σύνταξης, καθίσταται αλυσιτελής εν προκειμένω, δοθέντος ότι αφενός το ποσό της 

επικουρικής σύνταξης είναι μικρότερο του ποσού της κύριας και αφετέρου το χρονικό 

διάστημα εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού της εξαγοράς επιμηκύνεται και ως εκ τούτου 

ελλοχεύει ο κίνδυνος της μη εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού. 

Επιπροσθέτως, δοθέντος ότι  στην περίπτωση προσώπων που κατέβαλαν εισφορές για 

εύλογο χρόνο, ενώ δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης,  δημιουργήθηκε η εύλογη πεποίθηση 

σε ασφαλισμένους και εργοδότες, ότι η ασφάλιση είναι νόμιμη, παρίσταται αναγκαία η 

ρύθμιση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 42. Ειδικότερα, παρέχεται η 

δυνατότητα αφενός στους ασφαλισμένους, οι οποίοι επιθυμούν τη συνέχιση της ασφάλισής 

τους να επιλέξουν τη συνέχισή της, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Ενιαίο Ταμείο και 

Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την 

διαπίστωση της μη υποχρέωσης υπαγωγής τους ή από την διακοπή της ασφάλισής τους ή 

την δημοσίευση του παρόντος και αφετέρου σε όλους όσοι δεν επιθυμούν την συνέχιση της 

ασφάλισής τους, να λάβουν τις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν καταβάλει, ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, 

όπως ισχύουν, εφόσον υποβάλλουν αίτηση διαγραφής και επιστροφής αχρεωστήτως 

καταβληθεισών εισφορών από το Ταμείο. 

 

Με την παρούσα ρύθμιση του άρθρου 43 τροποποιείται το άρθρο 80 του ν.4387/2016 και 

προστίθεται  δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του Ν. 4052/2012 (Α’ 41).    
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του ν.4387/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4445/2016, δόθηκε η δυνατότητα να 

συσταθούν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  Διοικητικές Επιτροπές με αρμοδιότητα, εκτός των άλλων, της 

εξέτασης ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών. 

Κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η αριθμ. Δ9/31036/9508/6-12-2017 (Β’ 

4416) Υπουργική απόφαση και συστήθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  δύο Διοικητικές Επιτροπές, μία 

για θέματα επικουρικής ασφάλισης και μία για θέματα Εφάπαξ Παροχών. 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο Προϊστάμενο 

Διεύθυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., να ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου, κατά αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών, για τις υποθέσεις εκείνες των 

οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που 

δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες.  

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται τα έσοδα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  στις περιπτώσεις διαφωνίας 

ανάμεσα στις Διοικητικές Επιτροπές και τις υπηρεσίες του Ταμείου και τίθενται οι υποθέσεις 

στην αμερόληπτη δικαιοδοτική κρίση. 

 

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 44 αντικαθίσταται το άρθρο 96 του ν. 

4387/2016, με σκοπό τη συμμόρφωση στις 1889/2019 και 1890/2019 αποφάσεις της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες ακύρωσαν τις ΥΑ 

οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις 

παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης» και οικ.25900/470/7.6.2016 (Β΄1605, 

διόρθωση σφάλματος Β΄ 1623) «Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου 

Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης». Οι εν λόγω αποφάσεις έκριναν αντισυνταγματικές τις 

διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 96, λόγω της ελλείψεως αναλογιστικής μελέτης, 

εκπονηθείσας πριν από τη ψήφιση του ν. 4387/2016,  που να τεκμηριώνει αφενός μεν τη 

βιωσιμότητα του Κλάδου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  και αφετέρου την επάρκεια των παροχών του και 

να προκύπτει ότι τα συμπεράσματα της μελέτης ελήφθησαν υπόψη κατά την ψήφιση των 

ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 (Α’ 85) για τον νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών 

συντάξεων για τους μελλοντικούς συνταξιούχους και τον επανυπολογισμό – αναπροσαρμογή 

των ήδη καταβαλλόμενων.  Οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των ανωτέρω 

νομοθετικών διατάξεων και της ακύρωσης των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών 

υπουργικών αποφάσεων επέρχονται από τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ, 

ήτοι από 4.10.2019. 

Με την με αριθ. 1890/2019 απόφαση του ΣτΕ (Ολομ.) έγινε ακόμη  δεκτό ότι «αιτιολογείται 

επαρκώς η επιλογή ως βάσης επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων που 

καταβάλλονταν στους ήδη συνταξιούχους κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’85), του 

ύψους στο οποίο οι συντάξεις αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, δηλαδή με τις 

επελθούσες και κριθείσες ως αντισυνταγματικές, με τις 2287-2288/2015 αποφάσεις της 

Ολομέλειας του Δικαστηρίου περικοπές των ν. 4051/2012 και 4093/2012».  Ωστόσο κρίθηκε 

ότι αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας το προβλεπόμενο στα άρθρα 

96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και 6 της ακυρωθείσας ΥΑ οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄ 

1605, διόρθωση σφάλματος Β΄1623)  όριο του ποσού των 1.300 ευρώ, του οποίου δεν 

επιτρέπεται να υπολείπεται, μετά την αναπροσαρμογή της επικουρικής συντάξεως, το 

άθροισμα της καταβαλλόμενης σε αυτούς κύριας και επικουρικής συντάξεως.  
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Κατόπιν αυτού, εκπονήθηκε αναλογιστική μελέτη από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή πριν την 

κατάρτιση του προτεινόμενου νομοσχεδίου, βάσει της οποίας επαναθεσπίζονται οι διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 96 για τον νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων από 

1.1.2015 και απαλείφονται οι ρυθμίσεις επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των ήδη 

καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την έναρξη ισχύος  του ν. 4387/2016 (Α’85) 

επικουρικών συντάξεων, που έχουν εκδοθεί με προγενέστερο του άρθρου 42 του ν. 

4052/2012 νομικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη παρ. 1 κωδικοποιείται το άρθρο 42 του ν. 4052/2012, όπως 

ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 12 παρ.2 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α΄ 256), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4147/2013 (Α΄ 98), το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΙΑ.2. 

περ.3Β του ν.4254/2014 (Α΄ 85), το άρθρο 96 παρ.1 του ν.4387/2016 (Α΄ 85), το άρθρο 

δεύτερο παρ. 11 του  ν. 4393/2016 (Α΄106) και το άρθρο 16 του ν. 4488/2016 (Α΄85),  για τον 

καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης για όσους καταθέτουν αίτηση και 

συγχρόνως συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 και μετά. 

Με την παρ. 2 προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή στον Κλάδο των ρυθμίσεων  του ν. 

4387/2016 (Α’85) που αφορούν την κύρια σύνταξη και αναφέρονται στην αναγνώριση των 

πλασματικών χρόνων, την παράλληλη ασφάλιση, την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, 

την προσαύξηση της σύνταξης για  όσους κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές και την τυπική 

ασφάλιση. 

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’85) 

αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με βάση το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο 

υποβολής τους. 

Με την προτεινόμενη παρ. 4 προβλέπεται ότι οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις 

έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 

2014, οι οποίες έχουν εκδοθεί με προγενέστερο του άρθρου 42 του  ν. 4052/2012 νομικό 

πλαίσιο, συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που 

είχαν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31.12.2014, το δε 

καταβαλλόμενο προ φόρου ποσόν δεν μπορεί να υπολείπεται του προ φόρου 

καταβαλλόμενου ποσού στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η ρύθμιση αυτή έχει αναλογική 

εφαρμογή και στις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014 που 

διέπονται από το προγενέστερο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 νομικό πλαίσιο.  

Με την παρ. 5 αποσαφηνίζεται ότι,  από 13.5.2016 -ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 

4387/2016 -  η επικουρική σύνταξη υπολογίζεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 96 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 και καταργούνται οι 

διατάξεις που προβλέπουν  κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων ή χορήγηση άλλων 

παροχών (π.χ. έξοδα κηδείας) ή επιδομάτων (π.χ. οικογενειακών βαρών ή απολύτου 

αναπηρίας). Σχετικές οδηγίες έχουν ήδη δοθεί με τη Φ21250/οικ.7262/Δ15.110/16.6.2017 

(ΑΔΑ:ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Με την παρ. 6 παρέχεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για 

τον καθορισμό της ημέρας καταβολής της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης και κάθε 

αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, απαλείφοντας την 

εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση ΥΑ επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των 

επικουρικών συντάξεων. 
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Με το προτεινόμενο άρθρο 45 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 97 ν. 4387/2016 ως 

ισχύει, προστίθενται νέες και επί της ουσίας αντικαθίσταται το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 

(Α’85)  ως ισχύει. Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016 

αποσυνδέεται η εισφορά για την επικουρική ασφάλιση από τον κατώτατο βασικό μισθό 

μισθωτού και θεσπίζεται ένα σύστημα εισφορών, απλό και ευέλικτο που βασίζεται στην 

δυνατότητα του εκάστοτε ασφαλισμένου να επιλέξει ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία 

που θα υπαχθεί και επιπλέον, απλοποιείται σε σημαντικό βαθμό ο τρόπος καταβολής της 

ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του κλάδου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.   

Συγκεκριμένα: Αρχικά τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 97 ν. 4387/2016 ως ισχύει, η 

τροποποίηση δε αυτή αφορά την υποπαράγραφο της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού η 

οποία γίνεται παράγραφος 2 στο προτεινόμενο άρθρο χωρίς όμως αλλαγή στο περιεχόμενό 

της. Στη συνέχεια η παράγραφος 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, αναριθμείται 

σε παράγραφο 3 του προτεινόμενου άρθρου  και τροποποιείται ως προς το περιεχόμενό της. 

Ειδικότερα με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται νέο πλαίσιο καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών υπέρ για τους αυτοαπασχολουμένους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 

έμμισθους  δικηγόρους,. Συγκεκριμένα τα εν λόγω πρόσωπα από την 1.1.2020 και εφεξής 

κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες καταβάλλοντας  τα αντίστοιχα σταθερά 

ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς. Με τη ρύθμιση αυτή δημιουργείται ένα σύστημα 

απλό, κατανοητό και φιλικό προς τους ασφαλισμένους, το οποίο αποσυνδέεται από ύψος 

αποδοχών ενώ παράλληλα διατηρείται η εισφορά που αντιστοιχεί στην 1η  κατώτατη 

ασφαλιστική κατηγορία για επικουρική στο ίδιο ποσό που ίσχυε πρωθύστερα. 

Τα ποσά των ανωτέρω ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος από 1.1.2023 

έως 31.12.2024 κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1.1.2025 και εφεξής κατά το δείκτη μεταβολής 

μισθών. 

Στη συνέχεια η παράγραφος 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, τροποποιείται ως 

προς το περιεχόμενό της και αναριθμείται σε παράγραφο 4 του προτεινόμενου άρθρου. 

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής 

κατηγορίας σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες και σε περίπτωση μη επιλογής η 

υπαγωγή στην κατώτερη, καθώς και η δυνατότητα υπαγωγής σε ανώτερη ή κατώτερη 

κατηγορία κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου, η οποία μπορεί να υποβληθεί και 

ηλεκτρονικά, οποτεδήποτε, όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από 

την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης. Επίσης προβλέπεται ότι κατά την 

πρώτη εφαρμογή και εντός δυο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου οι ασφαλισμένοι 

θα πρέπει να επιλέξουν την ασφαλιστική  κατηγορία που θέλουν να υπαχθούν, άλλως 

κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Περαιτέρω ορίζεται ότι ειδικά για τους 

έμμισθους δικηγόρους, τα ποσά της μηνιαίας εισφοράς επιμερίζονται  κατά 50% στον 

εντολέα τους και κατά 50% για τους ίδιους. 

Ακολούθως με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθ. 97 ν. 4387/2016 

ως ισχύει, με την οποία προβλέπεται η από 1-1-2023, κατ’ έτος, προσαύξηση των ποσών των 

θεσπιζόμενων ασφαλιστικών κατηγοριών, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση συντελεστή που θα προκύπτει κατά τον ρητώς 

οριζόμενο στη συγκεκριμένη διάταξη τρόπο. 
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Στη συνέχεια  με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 97 του ν. 

4387/2016 ως ισχύει, με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα των εισφορών για τους προαιρετικά 

ασφαλισμένους. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη  τα πρόσωπα του 

άρθρου 76 παρ. 3 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, που ασφαλίζονται από 1-1-2021 προαιρετικά 

καταβάλουν τις εισφορές της παρ. 1 σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης ή της 

προτεινόμενης παρ. 3 εφόσον είναι υγειονομικοί αυτοαπασχολούμενοι ή ασκούν επάγγελμα 

υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. 

Τέλος με το προτεινόμενο άρθρο η παράγραφος 4 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α’85)  

ως ισχύει, με την οποία ορίζεται ότι εισφορές που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται, 

παραμένει ως περιεχόμενο ως έχει αλλά αναριθμείται σε παράγραφο 7.    

 

 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 46 παρίσταται αναγκαία προκειμένου να ρυθμιστεί με 

ενιαίο τρόπο για όλους τους ασφαλισμένους και υποψήφιους συνταξιούχους του Ενιαίου 

Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), η δυνατότητα 

συμψηφισμού οφειλών προς το φορέα με παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη και την 

εφάπαξ παροχή που δικαιούνται από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Το πρόβλημα που εγείρεται δεν 

επιλύεται με τη διάταξη του άρθρου 7Α του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και 

Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Β’ 4524), η οποία επιτρέπει συμψηφισμό 

οποιασδήποτε οφειλής προς το Ταμείο με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών, διότι ο 

Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  δεν 

συνιστά τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 ν. 4052/2012, όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 84 του ν. 4387/2016, Κανονισμό 

Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Επιπροσθέτως, ο Κανονισμός Οικονομικής 

Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ως Υπουργική Απόφαση, δεν 

δύναται να καταργήσει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του ν. 4387/2016, η 

οποία ρητά προβλέπει ότι οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων στο 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και 

Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι συμψηφίζονται μόνο οφειλές προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

με ποσό από τη σύνταξη και το εφάπαξ που δικαιούνται οι οφειλέτες. Διευκρινίζεται ότι 

σχετικά με τις οφειλές προς τρίτους (Δημόσιο, κ.λπ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι ισχύουσες 

διατάξεις. Προσέτι με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι, σε περίπτωση θανάτου 

ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οφειλές του αποβιώσαντος προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

αποσβένονται με συμψηφισμό αυτών με ποσό από τη σύνταξη και το εφάπαξ που 

δικαιούνται από το φορέα τα μέλη της οικογένειάς του ή οι κληρονόμοι του. 

Η προσθήκη των κληρονόμων καθίσταται αναγκαία προκειμένου να συμπεριληφθούν 

περιπτώσεις, όπως η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, στις 

οποίες δικαιούχοι των παροχών δύνανται να είναι κληρονόμοι, οι οποίοι δεν είναι μέλη της 

οικογένειας. Εξάλλου, ο προβλεπόμενος συμψηφισμός των οφειλών προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

τόσο με ποσό από τη σύνταξη, όσο και την εφάπαξ παροχή δεν αντίκειται στην αυτοτέλεια 

των κλάδων και εφάπαξ παροχών, διότι γίνεται λογιστικά. 
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 47 ορίζεται ότι από 1/1/2020 στον ετήσιο 

κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία 

καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των με αριθ. 

1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και 

κατά δεύτερον η δαπάνη πολιτικών πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας.  Η 

δαπάνη των πολιτικών αυτών χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και 

εγγράφεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Για το έτος 2020 η δαπάνη της παραγράφου 1 καλύπτεται από τις ήδη 

εγγεγραμμένες πιστώσεις του κοινωνικού προϋπολογισμού. 

Τα ποσά που διατίθενται για τις ανωτέρω πολιτικές καθορίζονται ετησίως με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Οικονομικών λαμβάνοντας 

υπόψη  τις αναλογιστικές προβολές,  τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους, κ.α. Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού 

συστήματος αλλά και ο ανταποδοτικός και αναδιανεμητικός του χαρακτήρας.  

Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας της άρσης των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και της 

αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης, προκαλείται αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. 

Κατά συνέπεια προκαλείται δαπάνη από την εισαγωγή των αναμορφώσεων στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα, η οποία θα πρέπει να είναι συμβατή με τα εγκεκριμένα 

δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας δηλαδή δεν πρέπει να επιδεινώσει τους ετήσιους 

δημοσιονομικούς στόχους της χώρας.  

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσφατη θεσμοθέτηση του άρθρου  120 του ν. 

4611/2019, το ετήσιο κόστος της οποίας εκτιμάται στο 0,5% του ΑΕΠ και έχει ήδη 

συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, το κόστος των νέων πολιτικών θα καλυφθεί 

από την προβλεπόμενη αυτή δαπάνη. Ειδικότερα από την ανωτέρω ετήσια δαπάνη που έχει 

ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, ένα μέρος της θα καλύπτει τις νέες 

πολιτικές που προτείνονται δηλαδή την άρση των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις, την 

αυξημένη δαπάνη κύριων συντάξεων λόγω των αυξημένων νέων ποσοστών αναπλήρωσης 

κ.λπ. ενώ μέρος της δαπάνης θα καλύψει πολιτικές κοινωνικού κράτους ( πρόνοιας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης, υγείας).  

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι από το 2020 και εφεξής το 0,5% του ΑΕΠ διατίθεται 

ετησίως υπέρ του κοινωνικού κράτους, διανέμεται κατά προτεραιότητα με βάση τους 

θεσμοθετημένους ασφαλιστικούς κανόνες του συστήματος, διασφαλίζοντας ίση και δίκαιη 

μεταχείριση μεταξύ των συνταξιούχων, αποκαθιστώντας τη συμμόρφωση του συστήματος 

με τις συνταγματικές αρχές.  

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ετήσιο κόστος των νέων πολιτικών εκτιμάται ότι έως 

το έτος 2047είναι χαμηλότερο του 0,5% του ΑΕΠ, προκύπτει ετησίως δαπάνη που θα 

διατίθεται για πολιτικές  πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Συνεπώς 

διατηρούμε την επί πλέον δαπάνη του 0,5% του ΑΕΠ ετησίως προς όφελος του κοινωνικού 

κράτους και την αναδιανέμουμε με βάση ασφαλιστικούς κανόνες αλλά και για  την ενίσχυση 

γενικότερων κοινωνικών πολιτικών.  

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 48 στην ουσία εξασφαλίζεται άμεσα αύξηση στις 

αποδοχές των εργαζομένων – μισθωτών, που θα προκύψει από την ποσοστιαία μείωση των 
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ασφαλίστρων στους συγκεκριμένους κλάδους, χωρίς  κόστος για τους εργοδότες 

(επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ταυτόχρονα ωφελούνται  από τις 

προβλεπόμενες μειώσεις καθώς γι’ αυτούς μειώνεται το  μη μισθολογικό κόστος ανά 

απασχολούμενο, πράγμα που οδηγεί σε απελευθέρωση κεφαλαίου, διαθέσιμου να 

επανεπενδυθεί προς όφελος όχι μόνο της επιχείρησής τους αλλά  και εν γένει της οικονομίας. 

Περαιτέρω εκτιμάται ότι το μέτρο θα αποτελέσει αντικίνητρο για τον περιορισμό των 

ευέλικτων μορφών απασχόλησης καθώς αφορά μόνο μισθωτούς- εργαζόμενους με πλήρη 

απασχόληση.   

Τέλος, είναι κρίσιμο και πρέπει να επισημανθεί ότι οι προβλεπόμενες μειώσεις, αφορούν 

στις συνεισπραττόμενες εισφορές- κρατήσεις υπέρ ανεργίας, εργατικής κατοικίας και 

εργατικής εστίας και δεν αφορούν στις εισφορές για την κύρια σύνταξη, συνεπώς, με τις 

προβλεπόμενες μειώσεις δεν επηρεάζεται και δεν τίθεται σε κίνδυνο το ύψος των συντάξεων 

των ασφαλισμένων εξαιτίας των μειώσεων αυτών. 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 49 προβλέπεται ότι με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά 

από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. 

του e-Ε.Φ.Κ.Α που εκδίδεται μέχρι δύο έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, καταρτίζεται 

ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α, με τον οποίο ρυθμίζονται οι 

προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, 

καθώς επίσης και το είδος, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των 

παροχών σε χρήμα και κάθε άλλο ζήτημα εντός του υλικού πεδίου του Κανονισμού καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία διάταξη για την εφαρμογή του. 

 

1.3.Αναφέρατε χωριστά  και αναλυτικά  τις αναμενόμενες  συνέπειες κάθε  μίας «άλλης  

διάταξης» συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, 

την κοινωνία και τος πολίτες  και στο φυσικό και πολιτιστικό  περιβάλλον. 

Στο προτεινόμενο άρθρο 23 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών  ορίζεται στα 6.500 

ευρώ, ποσό που αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από 1.1.2023 έως 31.12.2024 με διαπιστωτική 

πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του 

μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1.1.2025 

και εφεξής κατά το δείκτη μεταβολής μισθών.  

Επίσης  αποσαφηνίζεται ότι αρμόδιος για την έκδοση αποφάσεων επί συνταξιοδοτικών 

θεμάτων τα οποία πλέον ανάγονται στην αρμοδιότητα του πρώην ΓΛΚ είναι ο Υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ προβλέπεται συναρμοδιότητα Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις περιπτώσεις όπου απαιτείται 

εφαρμογή μισθολογικών διατάξεων ασφαλισμένων του δημοσίου σε συνταξιούχους κατά το 

πδ 169/2007.    

Τέλος θεσπίζονται οι κανόνες αναφορικά με την Ασφάλιση Εξωκοινοβουλευτικών και 

Μετακλητών Υπαλλήλων και αποσαφηνίζεται πλέον το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την 

συγκεκριμένη κατηγορία. 
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Με το προτεινόμενο άρθρο 24 θεσπίζονται κανόνες που εξασφαλίζουν αυξημένη 

ανταποδοτικότητα μεταξύ των συνταξιοδοτικών παροχών και εισφορών καθόλη την διάρκεια 

του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων, δημιουργώντας παράλληλα κίνητρα για την 

παραμονή στην εργασία πέραν από τα 30 χρόνια ασφάλισης. 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 25 εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στα ποσοστά 

αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις ώστε οι δικαιούχοι μετά και την τυχόν αναπροσαρμογή 

των συντάξεων τους βάσει των νέων ρυθμίσεων να μην βληθούν. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 26  μειώνεται ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται 

για την πλήρωση των προϋποθέσεων κρίσης αρμοδιότητας, γεγονός που καθιστά 

ευχερέστερη τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης με  τις διατάξεις της διαδοχικής 

ασφάλισης. Επιπροσθέτως, επηρεάζει θετικά και το ότι πλέον εξετάζεται η αίτηση για την 

κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις άλλων ενταχθέντων στον 

Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, έτσι ώστε να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες απονομής σύνταξης με τη 

σειρά που καθορίζουν οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.  

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 27 θεσπίζονται ρυθμίσεις για την καταβαλλόμενη σύνταξη των 

συνταξιούχων εκείνων, που θα αναλάβουν απασχόληση και μετά την συνταξιοδότησή τους, 

και η περαιτέρω ασφάλισή τους. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 28 αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού της 

ανταποδοτικής σύνταξης  των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών  και 

των  ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, για το χρονικό 

διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2018 και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 και εφεξής.  

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 29  προβλέπεται η εφαρμογή των νέων ποσοστών 

αναπλήρωσης στις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, καθώς επίσης σε αυτές των 

οποίων  εκκρεμεί ο υπολογισμός τους και σε αυτές  που έχουν επανυπολογιστεί έτσι ώστε οι 

δικαιούχοι όλων των ανωτέρω συντάξεων να δουν στις συντάξεις τους τις τυχόν αυξήσεις, οι 

οποίες θα προκύψουν από την αναπροσαρμογή  των ποσοστών αναπλήρωσης και εν τέλει 

καμία σύνταξη να μην μειωθεί. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη πρόβλεψη στοχεύει στο 

σεβασμό της θεμελιώδους αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και την προστασία 

όλων των συνταξιούχων,  διαμορφώνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο ένα συνταξιοδοτικό και 

ασφαλιστικό νομικό πλαίσιο, το οποίο θα διασφαλίσει την  μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 30 επιλύονται μείζονα χρονίζοντα ζητήματα.  
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Με το προτεινόμενο άρθρο 31 θεσπίζονται ένα απλό, κατανοητό και φιλικό προς τους 

ασφαλισμένους σύστημα για την ασφάλισή τους προκειμένου να λάβουν εφάπαξ παροχή.   

 Με  την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 32 εισάγεται ένα απλό ασφαλιστικό σύστημα, το 

οποίο διαπνέεται από ελευθερία επιλογής και συμβάλλει καταλυτικά στην επίλυση όλων των 

διαχειριστικών  και ουσιαστικών ζητημάτων που ανέκυψαν από το προϊσχύσαν νομοθετικό 

πλαίσιο. Παρέχεται για πρώτη φορά η ελευθερία και η ευελιξία στον ασφαλισμένο να 

επιλέγει την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία επιθυμεί ο ίδιος να υπαχθεί, κατόπιν 

στάθμισης της οικονομικής του δυνατότητας. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 33 αποσαφηνίζεται ότι οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ), οι αυτοτελώς απασχολούμενοι 

(ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ) και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ 

θα καταβάλλουν για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισή τους την προβλεπόμενη από 

την παράγραφο 1 του άρθρου 39 και παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 

ασφαλιστική εισφορά, την οποία επιλέγουν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 34 επέρχεται απλούστευση του συστήματος των 

εισφορών των μισθωτών μέσω της αποσύνδεσης από τον κατώτατο μισθό και του ορισμού 

συγκεκριμένου ποσού, αποσαφηνίζονται θέματα που δημιουργούσαν διοικητικό βάρος και 

αποκαθίσταται η αδικία που λάμβανε χώρα εις βάρος των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 35 διευκολύνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός 

των επαγγελματιών σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και ενθαρρύνεται η 

ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. Το ύψος της χαμηλότερης ασφαλιστικής 

κατηγορίας, η οποία είναι και η μόνη υποχρεωτική, θεσπίζεται μέσα από το συνδυασμό δύο 

βασικά κριτηρίων: της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος  και της διασφάλισης 

ενός αξιοπρεπούς επιπέδου σύνταξης. Το ποσό των εισφορών προσαυξάνεται όσο 

υψηλότερη είναι η κατηγορία που επιλέγει ο ασφαλισμένος. Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί 

ασφαλιστική κατηγορία, γίνεται υποχρεωτική κατάταξη στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. 

Οι εισφορές κύριας σύνταξης προσαυξάνονται έως και την έκτη κατηγορία.  Επιπροσθέτως, 

με το νέο σύστημα επιτυγχάνεται  η υποστήριξη των νέων επιστημόνων και ελεύθερων 

επαγγελματιών, μέσω της λήψης ειδικής μέριμνας για τους νέους ασφαλισμένους έως πέντε 

έτη ασφάλισης (πρώην ΕΤΑΑ, πρώην ΟΑΕΕ) και της θέσπισης μίας επιπλέον ασφαλιστικής 

κατηγορίας που αντιστοιχεί σε 93 ευρώ για κύρια σύνταξη. Παράλληλα, διευρύνεται η 

ευνοϊκή μεταχείριση των νέων μέσω της θέσπισης ειδικής εισφοράς κάτω της πενταετίας σε 

όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες (και όχι μόνον στους αποφοίτους σχολών ανώτατης 

εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια) 

ενθαρρύνοντας την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας σε νέους. Ταυτόχρονα, 

ενισχύεται η θέση των νέων μέσα από την κατάργηση της υποχρέωσης επιστροφής των 

ασφαλιστικών οφειλών για τους νέους επιστήμονες που δημιουργούνταν λόγω μειωμένων 

εισφορών για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισής τους.   
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Με το άρθρο 36 τροποποιείται το άρθρο 40 του ν. 4387/2016. 

Με την προτεινόμενη διάταξη μεταρρυθμίζεται το σύστημα καταβολής εισφορών των 

ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ όπως οριζόταν στο άρθρο 40 του ν. 4387/2016 κατόπιν των 

αποφάσεων 1880/2019 και 1888/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με 

τις οποίες κρίθηκε ότι οι ενιαίοι κανόνες ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως συνέπεια τη 

δυσμενή διάκριση των αυτοαπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των 

αγροτών έναντι των μισθωτών κατά την πρόσβασή τους στην κοινωνική ασφάλιση και την 

υπαγωγή τους στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα. 

Για το λόγο αυτό με την προτεινόμενη ρύθμιση μεταρρυθμίζεται το σύστημα καταβολής 

εισφορών και οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν από 1.1.2020, ανεξαρτήτως του 

χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, εισφορές που αντιστοιχούν σε μία εκ των έξι 

προβλεπόμενων ασφαλιστικών κατηγοριών.  

Τα ποσά των ανωτέρω ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος από 1.1.2023 

έως 31.12.2024 κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1.1.2025 και εφεξής κατά το δείκτη μεταβολής 

μισθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία εντός δύο μηνών από την 

εφαρμογή του παρόντος νόμου (έως 28.2.2020) κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη 

ασφαλιστική κατηγορία.  

Προβλέπεται ότι η μεταβολή της ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβληθεί 

οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη θα γίνεται από την 1 Ιανουαρίου του 

επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.  

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια 

ασφαλιστική κλάση με την κύρια σύνταξη.  

Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

1096/88 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά µε την καθιέρωση κοινοτικού 

καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας δεν αποτελεί 

λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο 

και τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, και μέχρι συμπλήρωσης του 

67ου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόμενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται 

ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την 

ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το 

μέτρο λήξει πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσόμενων σε αυτό. Οι 

ασφαλισμένοι αυτοί υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, 

αναλογικά εφαρμοζόμενων.  

Επίσης προβλέπεται ότι από 1.1.2020 οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου στο 

Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού, καταργούμενης 

της κρατικής επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισμένο και το ποσό της εισφοράς 

ορίζεται πλέον σε σταθερό ποσό. Η εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας συνεισπράττεται με τις 

εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.  
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 37 τροποποιείται το σύστημα καταβολής 

εισφορών υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα, μολονότι διατηρούνται σε ισχύ οι 

ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης για τους μισθωτούς,  για τους αυτοτελώς 

απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες θεσπίζεται σταθερό ύψος 

ασφαλίστρων υγείας που εφαρμόζεται από το δεύτερο έως και το έκτο επίπεδο, γεγονός που 

δημιουργεί επιπλέον κίνητρο για την επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας. Οι 

εισφορές υγείας διαμορφώνονται για την πρώτη κατηγορία στο ύψος των 55 ευρώ (50 ευρώ 

εισφορές για παροχές υγείας σε είδος και  5 ευρώ για παροχές σε χρήμα) και για τη δεύτερη 

κατηγορία στο ύψος των 66 ευρώ (60 ευρώ για παροχές σε είδος και 6 ευρώ για παροχές σε 

χρήμα). Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται πως η επιλογή υψηλότερου επιπέδου εισφορών από 

τους μη μισθωτούς, οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερη σύνταξη. Οι  ασφαλισμένοι 

κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που 

επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης. 

Από τις ασφαλιστικές κατηγορίες ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη 

ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά ή, εφόσον βρίσκεται σε 

ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής 

κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από 

κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την πρώτη του επόμενου έτους από την υποβολή της 

αίτησης. 

Επίσης προβλέπεται ότι σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι ασφαλισμένοι επιλέγουν εντός 

δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία 

επιθυμούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.  

Για την υποστήριξη των νέων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών (έναρξη 

δραστηριότητας για τα πρώτα πέντε έτη) θεσπίζεται ειδική κατώτατη κατηγορία  για την 

καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υγείας.  

Επιπλέον, θεσπίζεται ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των 

ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για την πρώτη κατηγορία στο ύψος των 32 ευρώ (29 ευρώ για 

παροχές υγείας σε είδος και 3 ευρώ για παροχές υγείας σε χρήμα) και για τη δεύτερο 

κατηγορία στο ύψος των 38 ευρώ (35 ευρώ για παροχές σε είδος και 3 ευρώ για παροχές σε 

χρήμα).  

Από 1-1ου-2023 έως 31.12.2024 τα προβλεπόμενα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 

προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1.1.2025 και εφεξής κατά το δείκτη μεταβολής 

μισθών. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς 

παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους 

Προβλέπεται ακόμα ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

μετά γνώμη του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του 

παρόντος. 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 38 αντικαθίσταται το άρθρο 42 του ν. 4387/2016 και 

επαναφέρονται τροποποιούμενες οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 προκειμένου 

για την κατηγορία των εργατών γης, οι οποίοι, λόγω της μη θέσπισης του αναγκαίου 

κανονιστικού πλαισίου που προβλέπονταν με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν 
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ασφαλιστικά ακάλυπτοι, να οριστεί συγκεκριμένος πλέον τρόπος αναγνώρισης και 

υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών καθώς και του ασφαλιστικού τους χρόνου.  

Η αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος άρθρου 42 του ν. 4387/2016 σε 

συνδυασμό με την κατάργηση,  βάσει των υφιστάμενων διατάξεων του άρθρου 40 του  ιδίου 

νόμου,  των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 

ασφαλιστικών κατηγοριών, στέρησε στην συγκεκριμένη κατηγορία των ασφαλισμένων 

εργατών γης, καθ’ όλο το διάστημα ισχύος των διατάξεων του ν. 4387/2016, την δυνατότητα 

υπολογισμού και αναγνώρισης του ασφαλιστικού τους χρόνου,  δημιουργώντας πολλαπλά 

ζητήματα στην  ασφάλισή τους με κυριότερο και πιο επιτακτικό την αδυναμία 

συνταξιοδότησής τους.  

Με το  προτεινόμενο άρθρο, το οποίο αφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων  

και συνιστά  μεταβατική διάταξη για τους εργάτες γης και για τα έτη 2017,2018, 2019, 

προβλέπεται πλέον ο τρόπος και οι προϋποθέσεις εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών 

ώστε  να αποκατασταθεί ασφαλιστικά, για το χρόνο που, βάσει των ισχυουσών διατάξεων 

του άρθρου 42 του ν. 4387/2016 ως ισχύει, δεν κατέστη αυτό  δυνατόν,  η συγκεκριμένη 

κατηγορία ασφαλισμένων εργατών γης, με την επαναφορά, κατόπιν των αναγκαίων 

τροποποιήσεων,  των, μέχρι 31-12-2016, εφαρμοζόμενων διατάξεων, για τον υπολογισμό και 

την απεικόνιση, από 1-1-2017,του χρόνου ασφάλισης των εργατών γης καθώς και των 

οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών τους,  έως την έναρξη ισχύος των νέων ασφαλιστικών 

ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 39 τροποποιείται το άρθρο 44 του ν. 4387/2016 

και προστίθεται ρύθμιση με την οποία θεσπίζεται εξαίρεση από τις εισφορές υγειονομικής 

περίθαλψης για τους δικαιούχους σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν εξωιδρυματικό 

επίδομα ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας.  

Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται ρητά ότι δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονομικής 

περίθαλψης επί των ανωτέρω επιδομάτων.   

 

Με το άρθρο 40 τροποποιείται το άρθρο 48 του ν. 4387/2016. 

Συγκεκριμένα με το προτεινόμενο- άρθρο τροποποιείται η παράγραφος 2 άρθρου 48 του ν. 

4387/2016 ως ισχύει, με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4α του άρθρου 40 του 

π.δ. 422/1981 (Α’ 114). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση του εδαφίου α’ της παρ.4 του άρθρου 40 του π.δ/τος 

422/1981 όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016, 

δόθηκε το δικαίωμα σε μέτοχο που έχει συνταξιοδοτηθεί  και άρα έχει δικαιωθεί κύριας 

σύνταξης, να του επιστραφούν εφάπαξ οι ατομικές του κρατήσεις, προτού συμπληρώσει το 

ελάχιστο όριο συμμετοχής στο Ταμείο και άρα πριν να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο 

για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε αυτό, εφόσον όμως  στο πρόσωπό του 

συντρέχουν επιπλέον και οι εξής προϋποθέσεις: α) έχει ελάχιστο όριο συμμετοχής στο 

Ταμείο τουλάχιστον τριών (3) ετών, β) δεν έχει αναγνωρίσει ή  εξαγοράσει το υπόλοιπο 

χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συμμετοχής και γ) δεν έχει 

επιτύχει την απονομή συντάξεως ή μερίσματος με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 

4201/1961 (και του ν. 3232/2004, όπως ισχύουν με το ΜΤΠΥ είτε ως απονέμοντα είτε ως 

συμμετέχοντα οργανισμό. Περαιτέρω δε προβλέπονταν ότι, μετά την είσπραξη των 
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κρατήσεων από το μέτοχο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγνώρισης και εξαγοράς 

χρόνου συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. και οι διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 (Α΄114) και του ν. 

3232/2004 (Α΄48) με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό. 

Από τα οριζόμενα στη συγκεκριμένη διάταξη προκύπτει ότι το πεδίο εφαρμογής της 

καταλαμβάνει και αφορά και σε πρόσωπα- μετόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να 

διεκδικήσουν την καταβολή μερίσματος από το Ταμείο διότι είχαν δικαίωμα να 

αναγνωρίσουν ή να εξαγοράσουν το απαιτούμενο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του 

ελαχίστου ορίου συμμετοχής τους στο Ταμείο ακόμα και κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων 

του ν.δ. 4202/1961 (Α’ 175) και του ν. 3232/2004 (Α’ 48) (που αφορούν στην διαδοχική 

ασφάλιση) όπως ισχύουν. 

Επειδή το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις 

καταθέσεις των μετόχων του και από τα περιουσιακά του στοιχεία, λόγω δε του ότι ο 

χαρακτήρας του, όπως σε όλα τα μετοχικά ταμεία είναι ανακεφαλαιοποιητικός και όχι 

αναδιανεμητικός, τα χορηγούμενα μερίσματα οφείλουν να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις 

καταθέσεις του μετόχου,  ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμάτων,  

Επειδή οι υπαγόμενοι εκ του νόμου λόγω της ιδιότητας τους στο ΜΤΠΥ καθίστανται άνευ 

ετέρου μέτοχοι σε αυτό (το ταμείο) και η κατάθεση της εισφοράς τους είναι υποχρεωτική, 

λαμβάνει δε χώρα με αντίστοιχη παρακράτηση από το μισθό τους  υπολογιζόμενη  σύμφωνα 

με τα οριζόμενα κάθε φορά από διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, 

Επειδή η υποχρεωτικότητα της εισφοράς εκ μέρους εκάστου μετόχου, η αναγκαιότητα 

διατήρησης της αντιστοιχίας μερισμάτων και καταθέσεων σε συνδυασμό με την διατήρηση 

της εύρυθμης ταμειακής λειτουργίας του επιβάλει σε όσες περιπτώσεις τίθεται ζήτημα 

επιστροφής  των καταθέσεων του εκάστοτε μετόχου, την θέσπιση προϋποθέσεων που θα 

πρέπει να συντρέχουν για να είναι δυνατή η επιστροφή αυτή, προκειμένου να μην τεθούν 

υπό διακινδύνευση, η εύρυθμη οικονομική λειτουργία του Ταμείου και κατ’ επέκταση τα 

συμφέροντα της ευρύτερης πλειοψηφίας των  μετόχων του στο παρόν και το μέλλον, 

Με σκοπό την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών με την 

προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται ένα πιο αυστηρό πλαίσιο καθόσον αφορά στις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν για να είναι δυνατή η επιστροφή 

των ατομικών κρατήσεων μετόχου και συγκεκριμένα με την προτεινόμενη ρύθμιση  δεν 

παρέχεται δυνατότητα εξαγοράς όταν μέτοχος έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ή να 

εξαγοράσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελαχίστου ορίου 

συμμετοχής του στο Ταμείο ακόμα και κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 4202/1961 

και του ν. 3232/2004 (που αφορούν στην διαδοχική ασφάλιση) όπως ισχύουν, προκειμένου 

ο μέτοχος να δικαιωθεί μέρισμα.  

Επίσης αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως έχει 

αντικατασταθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου  ο 4 του άρθρου 48 του ν. 

4387/2016.    

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη ο/η χήρος/χήρα δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει 

συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του μετόχου. Εφόσον έχει 

συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα 

για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή μερίσματος 

αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της. Εφόσον δεν έχει 

συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα 

για διάστημα τριών (3) ετών. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο 
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χρόνο ο/η χήρος/χήρα, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στις 

παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή είναι 

ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η 

καταβολή του μερίσματος παύει αν ο/η χήρος/χήρα τελέσει νέο γάμο. 

Με την προτεινόμενη διάταξη  καταργείται για τον/την χήρο/α, το απαιτούμενο κατά το 

χρόνο θανάτου μερισματούχου, ηλικιακό όριο των 52 ετών που είχε τεθεί προκειμένου να 

επαναχορηγηθεί το μέρισμα από το ΜΤΠΥ, λόγω θανάτου, στον/στην χήρο/α, όταν αυτοί θα 

έφθαναν στο 67ο έτος της ηλικίας τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρως ανταποδοτικό 

χαρακτήρα του Μ.Τ.Π.Υ. , την ανάγκη προστασίας του ασφαλιστικού κεφαλαίου σε 

συνδυασμό με την ανάγκη επανάκτησης της εμπιστοσύνης των μετόχων- ασφαλισμένων στο 

Ταμείο και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, κρίθηκε αναγκαίο  να προβλεφθεί η 

επαναχορήγηση του μερίσματος σε όλους τους χήρους και όλες τις χήρες, με την 

συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας τους κατά την 

ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου. 

Τέλος, , αντικαθίσταται η διάταξη της παρ. 14  του ν. 4387/2016 που είχε προστεθεί με το με 

το άρθρο 42 του ν. 4578/2018 (Α’ 200).  

Η ισχύουσα διάταξη ορίζει ότι ο εκάστοτε μερισματούχος του ΜΤΠΥ, ο οποίος  διορίζεται σε 

οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση, δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής 

στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και περαιτέρω προβλέπονταν ότι το δικαιούμενο μέρισμα δεν 

διακόπτεται, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται.  

Επειδή ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας διάταξης κρίθηκε αναγκαίος 

προκειμένου να μη τεθούν υπό διακινδύνευση τα συμφέροντα του Ταμείου, για τους λόγους 

αυτούς με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι, μόνο όσοι μερισματούχοι του ταμείου 

έχουν διορισθεί μέχρι την 12/5/2016 ή διορίζονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής σε 

οποιαδήποτε οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του 

ΜΤΠΥ και συνεχίζεται η καταβολή του μερίσματός τους. 

Εκ του περιεχομένου της  προκύπτει ο σκοπός θέσπισης της διάταξης αυτής, ο οποίος είναι 

να περιοριστεί η εφαρμογή της σε μικρό αριθμό μερισματούχων, δηλαδή μόνο στους 

μερισματούχους του ταμείου που κατέχουν οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου και όχι 

σε όλους τους μερισματούχους του Ταμείου που διορίζονται σε οποιαδήποτε θέση του 

Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση, όπως αυτό οριζόταν με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 

4578/2018. 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 41 τροποποιείται το άρθρο 37 του ν. 4052/2012, όπως αυτό 

ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 76 του ν. 4387/2016 και συγκεκριμένα 

αντικαθίσταται η παράγραφος 3 αυτού  και προστίθενται παράγραφος 5 με 

υποπαραγράφους α και β. 

Συγκεκριμένα με το προτεινόμενο άρθρο η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 37 του ν. 

4052/2012, όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού με το άρθρο 76 του ν. 

4387/2016, αντικαθίσταται με νέα  που περιέχει ρυθμίσεις με τις οποίες, δίδεται για πρώτη 

φορά η δυνατότητα από 1.1.2021, στους υγειονομικούς αυτοαπασχολούμενους, στα 

πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α. καθώς και σε 

όσα πρόσωπα βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης δεν έχουν υποχρέωση  υπαγωγής για 

επικουρική ασφάλιση, να υπαχθούν προαιρετικά στον Κλάδο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
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Με το δεδομένο ότι, για τα εν λόγω πρόσωπα δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη για επικουρική 

ασφάλιση, κρίθηκε αναγκαία η εν λόγω ρύθμιση για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους  

λοιπούς σφαλισμένους του Κλάδου του ΕΤΕΑΕΠ, ώστε να μπορούν να  υπαχθούν στην 

ασφάλιση του εν λόγω Κλάδου, εφόσον το επιθυμούν μετά από  αίτησή τους. Άλλωστε, κατά 

τον υπολογισμό της επικουρικής τους σύνταξης, σύμφωνα με το σύστημα νοητής 

κεφαλαιοποίησης λαμβάνεται υπόψη το ύψος των συσσωρευμένων ασφαλιστικών 

εισφορών στην ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου καθώς και το προσδόκιμο ζωής κατά 

τη συνταξιοδότηση. Περαιτέρω ορίζεται ρητώς ότι μετά την προαιρετική υπαγωγή στην 

ασφάλιση ισχύουν και εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.  

Επίσης με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος 5 με υποπαραγράφους α 

και β στις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την προαιρετική ασφάλιση. 

Συγκεκριμένη με την υποπαράγραφο α της παραγράφου 5 προβλέπεται η δυνατότητα 

προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από 1-1-2021, όλων των προσώπων 

που δεν ασφαλίζονται για εφάπαξ παροχή. Ειδικότερα, σε όλους τους μισθωτούς, τους 

αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν ασφαλίζονται σε 

κάποιον άλλο φορέα (ΝΠΙΔ, επαγγελματικό ταμείο, κ.α.) για την χορήγηση εφάπαξ παροχής, 

δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Ανάλογη 

δυνατότητα παρέχεται και στα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση 

του πρώην ΟΓΑ.  

Η ρύθμιση αφορά στα πρόσωπα που από 1-1-2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - 

απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε 

φορέα κύριας ασφάλισης και καταλαμβάνει όσους δεν ανήκουν στα ασφαλιστέα πρόσωπα 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., και για τα οποία δεν προβλέπεται η ασφάλισή τους για εφάπαξ παροχή από 

τις καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών 

με το άρθρο 75 του ν. 4387/2016.  

Καθώς ο τρόπος υπολογισμού γίνεται με βάση την αρχή της ισοδυναμίας και τηρείται η αρχή 

της ανταποδοτικότητας, το ποσό της εφάπαξ παροχής των εν λόγω προσώπων ισούται με τη 

συσσωρευμένη αξία των εισφορών τους που έχουν συγκεντρωθεί στην ατομική τους μερίδα 

κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Περαιτέρω και καθόσον αφορά την Εφάπαξ Παροχή  

ορίζεται ρητώς ότι μετά την προαιρετική υπαγωγή στην συγκεκριμένη ασφάλιση ισχύουν και 

εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης. 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 5β προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής 

υπαγωγής όλου του μόνιμου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικών, 

συνοριοφυλάκων, ειδικών φρουρών και του πολιτικού προσωπικού ασφαλισμένου στο 

ΤΠΥΑΠ) καθώς και όλου του μόνιμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στην 

ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, με την προϋπόθεση ότι είναι 

ασφαλισμένοι για εφάπαξ παροχή στο ΤΕΑΠΑΣΑ. 

Το προσωπικό αυτό έχει ήδη υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Πρόνοιας του 

Ταμείου και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).  

Περαιτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα υπάρχει διαφορετική μεταχείριση 

μεταξύ των μελών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικοί, 

συνοριοφύλακες και ειδικοί φρουροί) και του Πυροσβεστικού Σώματος, ως προς την 

υπαγωγή τους στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή. 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται ενιαία ρύθμιση και καταργούνται όλες οι 

προγενέστερες επιμέρους διατάξεις που ίσχυαν, καθόσον αντιμετώπιζαν όμοιες περιπτώσεις 
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εργαζομένων με διαφορετικό τρόπο και εντελώς τυχαία κάποιοι από το προσωπικό αυτό, 

είχαν τη δυνατότητα να ασφαλισθούν σε δεύτερο Κλάδο Πρόνοιας και ως εκ τούτου να 

δικαιωθούν και δεύτερη εφάπαξ παροχή κατά την αποχώρησή τους από την εργασία, ενώ 

κάποιοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.  

Επισημαίνεται ότι ο σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η απλούστευση και η 

ενιαιοποίηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου Πρόνοιας του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  για όλο το μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού 

Σώματος. Η ενιαία αυτή ρύθμιση προσφέρει απλοποίηση της διαδικασίας ασφάλισης, ίση 

και δίκαιη μεταχείριση μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων, καθώς και ίση και δίκαιη 

μεταχείριση μεταξύ όλων των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικών, 

συνοριοφυλάκων και ειδικών φρουρών) και του Πυροσβεστικού Σώματος και επιπλέον, δίνει 

τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής του ίδιου του ασφαλισμένου για διπλή ασφάλιση για 

εφάπαξ παροχή με καταβολή αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και δικαίωση δεύτερης 

παροχής κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία. 

  

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 42 επιλύονται μείζονα χρονίζοντα ζητήματα και 

παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους, οι οποίοι επιθυμούν τη συνέχιση της 

ασφάλισης τους, ενώ κατέβαλαν εισφορές χωρίς να έχουν υποχρέωση ασφάλισης, να 

επιλέξουν τη συνέχισή της, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Ενιαίο Ταμείο και Εφάπαξ 

Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την διαπίστωση 

της μη υποχρέωσης υπαγωγής τους ή από την διακοπή της ασφάλισής τους ή την δημοσίευση 

του παρόντος και αφετέρου σε όλους όσοι δεν επιθυμούν την συνέχιση της ασφάλισής τους, 

να λάβουν τις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν καταβάλει, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 

ποσά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, όπως ισχύουν, εφόσον 

υποβάλλουν αίτηση διαγραφής και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 

από το Ταμείο. 

 

Με τη ρύθμιση του άρθρου 43 τροποποιείται το άρθρο 80 του ν.4387/2016 και προστίθεται  

δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του Ν. 4052/2012 (Α’ 41).    

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του ν.4387/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4445/2016, δόθηκε η δυνατότητα να 

συσταθούν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  Διοικητικές Επιτροπές με αρμοδιότητα, εκτός των άλλων, της 

εξέτασης ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών. 

Κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η αριθμ. Δ9/31036/9508/6-12-2017 (Β’ 

4416) Υπουργική απόφαση και συστήθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  δύο Διοικητικές Επιτροπές, μία 

για θέματα επικουρικής ασφάλισης και μία για θέματα Εφάπαξ Παροχών. 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο Προϊστάμενο 

Διεύθυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., να ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου, κατά αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών, για τις υποθέσεις εκείνες των 

οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που 

δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες.  

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται τα έσοδα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  στις περιπτώσεις διαφωνίας 

ανάμεσα στις Διοικητικές Επιτροπές και τις υπηρεσίες του Ταμείου και τίθενται οι υποθέσεις 

στην αμερόληπτη δικαιοδοτική κρίση. 

456



 

 

  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 44 αντικαθίσταται το άρθρο 96 του ν. 

4387/2016, με σκοπό τη συμμόρφωση στις 1889/2019 και 1890/2019 αποφάσεις της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες ακύρωσαν τις ΥΑ 

οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις 

παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης» και οικ.25900/470/7.6.2016 (Β΄1605, 

διόρθωση σφάλματος Β΄1623) «Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου 

Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης».  

Κατόπιν αυτού, εκπονήθηκε η αναλογιστική μελέτη από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή πριν 

την κατάρτιση του προτεινόμενου νομοσχεδίου, βάσει της οποίας επαναθεσπίζονται οι 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 96 για τον νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών 

συντάξεων από 1.1.2015 και απαλείφονται οι ρυθμίσεις επανυπολογισμού και 

αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την έναρξη ισχύος  του ν. 

4387/2016 (Α’85) επικουρικών συντάξεων, που έχουν εκδοθεί με προγενέστερο του άρθρου 

42 του ν. 4052/2012 νομικό πλαίσιο. 

Επίσης περιέχεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον 

καθορισμό της ημέρας καταβολής της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης και κάθε αναγκαίου 

θέματος για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, απαλείφοντας την εξουσιοδοτική διάταξη 

για την έκδοση ΥΑ επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων. 

 

 

Με το άρθρο 45 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 97 ν. 4387/2016 ως ισχύει, 

προστίθενται νέες και επί της ουσίας αντικαθίσταται το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 (Α’85)  ως 

ισχύει. 

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016 αποσυνδέεται η εισφορά 

για την επικουρική ασφάλιση από τον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού και θεσπίζεται ένα 

σύστημα εισφορών, απλό και ευέλικτο που βασίζεται στην δυνατότητα του εκάστοτε 

ασφαλισμένου να επιλέξει ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία που θα υπαχθεί και 

επιπλέον, απλοποιείται σε σημαντικό βαθμό ο τρόπος καταβολής της ασφαλιστικής 

εισφοράς υπέρ του κλάδου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.   

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 46 ορίζεται ότι συμψηφίζονται μόνο οφειλές προς 

το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  με ποσό από τη σύνταξη και το εφάπαξ που δικαιούνται οι οφειλέτες. 

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με τις οφειλές προς τρίτους (Δημόσιο, κ.λπ.) εξακολουθούν να 

ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις. Προσέτι, προβλέπεται ότι  σε περίπτωση θανάτου 

ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οφειλές του αποβιώσαντος προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

αποσβένονται με συμψηφισμό αυτών με ποσό από τη σύνταξη και το εφάπαξ που 

δικαιούνται από το φορέα τα μέλη της οικογένειάς του ή οι κληρονόμοι του. Η προσθήκη των 

κληρονόμων καθίσταται αναγκαία προκειμένου να συμπεριληφθούν περιπτώσεις, όπως η 

περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, στις οποίες δικαιούχοι 

των παροχών δύνανται να είναι κληρονόμοι, οι οποίοι δεν είναι μέλη της οικογένειας. 

Εξάλλου, ο προβλεπόμενος συμψηφισμός των οφειλών προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  τόσο με ποσό 
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από τη σύνταξη, όσο και την εφάπαξ παροχή δεν αντίκειται στην αυτοτέλεια των κλάδων και 

εφάπαξ παροχών, διότι γίνεται λογιστικά. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 47 ορίζεται ότι από 1/1/2020 στον ετήσιο 

κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία 

καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των με αριθ. 

1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και 

κατά δεύτερον η δαπάνη πολιτικών πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας.  Η 

δαπάνη των πολιτικών αυτών χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και 

εγγράφεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Για το έτος 2020 η δαπάνη της παραγράφου 1 καλύπτεται από τις ήδη 

εγγεγραμμένες πιστώσεις του κοινωνικού προϋπολογισμού. 

Τα ποσά που διατίθενται για τις ανωτέρω πολιτικές καθορίζονται ετησίως με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Οικονομικών λαμβάνοντας 

υπόψη  τις αναλογιστικές προβολές,  τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους, κ.α. Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού 

συστήματος αλλά και ο ανταποδοτικός και αναδιανεμητικός του χαρακτήρας.  

Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας της άρσης των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και της 

αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης, προκαλείται αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. 

Κατά συνέπεια προκαλείται δαπάνη από την εισαγωγή των αναμορφώσεων στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα, η οποία θα πρέπει να είναι συμβατή με τα εγκεκριμένα 

δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας δηλαδή δεν πρέπει να επιδεινώσει τους ετήσιους 

δημοσιονομικούς στόχους της χώρας.  

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσφατη θεσμοθέτηση του άρθρου  120 του ν. 

4611/2019, το ετήσιο κόστος της οποίας εκτιμάται στο 0,5% του ΑΕΠ και έχει ήδη 

συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, το κόστος των νέων πολιτικών θα καλυφθεί 

από την προβλεπόμενη αυτή δαπάνη. Ειδικότερα από την ανωτέρω ετήσια δαπάνη που έχει 

ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, ένα μέρος της θα καλύπτει τις νέες 

πολιτικές που προτείνονται δηλαδή την άρση των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις, την 

αυξημένη δαπάνη κύριων συντάξεων λόγω των αυξημένων νέων ποσοστών αναπλήρωσης 

κ.λπ. ενώ μέρος της δαπάνης θα καλύψει πολιτικές κοινωνικού κράτους ( πρόνοιας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης, υγείας).  

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι από το 2020 και εφεξής το 0,5% του ΑΕΠ διατίθεται 

ετησίως υπέρ του κοινωνικού κράτους, διανέμεται κατά προτεραιότητα με βάση τους 

θεσμοθετημένους ασφαλιστικούς κανόνες του συστήματος, διασφαλίζοντας ίση και δίκαιη 

μεταχείριση μεταξύ των συνταξιούχων, αποκαθιστώντας τη συμμόρφωση του συστήματος 

με τις συνταγματικές αρχές.  

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ετήσιο κόστος των νέων πολιτικών εκτιμάται ότι έως 

το έτος 2047είναι χαμηλότερο του 0,5% του ΑΕΠ, προκύπτει ετησίως δαπάνη που θα 

διατίθεται για πολιτικές  πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Συνεπώς 

διατηρούμε την επί πλέον δαπάνη του 0,5% του ΑΕΠ ετησίως προς όφελος του κοινωνικού 

κράτους και την αναδιανέμουμε με βάση ασφαλιστικούς κανόνες αλλά και για  την ενίσχυση 

γενικότερων κοινωνικών πολιτικών.  
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Με το προτεινόμενο άρθρο 48 τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 ως 

ισχύει και οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδ α΄του ν.δ. 2961/1954 

(Α’ 197), ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εργαζόμενου, από 1-6-2020 στις περιπτώσεις 

πλήρους απασχόλησης, μειώνονται κατά 0,90 ως εξής: 

α) Καθόσον αφορά τα ασφάλιστρα υπέρ του κλάδου ανεργίας η μείωση ανέρχεται σε 0,75 

ποσοστιαίες μονάδες, αφορά εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,48 

ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 στο ασφάλιστρο του 

εργαζόμενου 

β) καθόσον αφορά τα ασφάλιστρα υπέρ Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών 

Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 ν. 4144/2013 που σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4  περ. 

β, βαρύνει αποκλειστικά τον εκάστοτε εργαζόμενο και συναποτελείται, από την 

προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ.1, περ. εδάφιο 1ο του ν.δ. 2963/1954 εισφορά, καθώς 

και την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. α΄ του ν. 678/1977, όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφιο  Γ΄ του ν.3144/2003, η συνολική μείωση ανέρχεται σε 

0,15 ποσοστιαίες μονάδες. Περαιτέρω προβλέπεται ότι το εν λόγω ασφάλιστρο υπέρ του 

ΕΛΕΚΠ που βαρύνει τον εργαζόμενο διαμορφώνεται πλέον 1,20% και κατανέμεται σε 

ποσοστό 0,85% υπέρ του π. ΟΕΚ, καθώς αφορά στην προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ.1, 

περ. εδάφιο 1ο του ν.δ. 2963/1954 εισφορά, και σε ποσοστό 0,35% υπερ π. ΟΕΕ, καθώς 

αφορά στην προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. α΄ του ν. 678/1977, όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφιο  Γ΄ του ν. 3144/2003 εισφορά.  

Με την προτεινόμενη διάταξη στην ουσία εξασφαλίζεται άμεσα αύξηση στις αποδοχές των 

εργαζομένων – μισθωτών, που θα προκύψει από την ποσοστιαία μείωση των ασφαλίστρων 

στους συγκεκριμένους κλάδους, χωρίς  κόστος για τους εργοδότες (επιχειρήσεις και φυσικά 

πρόσωπα), οι οποίοι ταυτόχρονα ωφελούνται  από τις προβλεπόμενες μειώσεις καθώς γι’ 

αυτούς μειώνεται το  μη μισθολογικό κόστος ανά απασχολούμενο, πράγμα που οδηγεί σε 

απελευθέρωση κεφαλαίου, διαθέσιμου να επανεπενδυθεί προς όφελος όχι μόνο της 

επιχείρησής τους αλλά  και εν γένει της οικονομίας. Περαιτέρω εκτιμάται ότι το μέτρο θα 

αποτελέσει αντικίνητρο για τον περιορισμό των ευέλικτων μορφών απασχόλησης καθώς 

αφορά μόνο μισθωτούς- εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση.  

Τέλος είναι κρίσιμο και πρέπει να επισημανθεί ότι οι προβλεπόμενες μειώσεις, αφορούν στις 

συνεισπραττόμενες εισφορές- κρατήσεις υπέρ ανεργίας, εργατικής κατοικίας και εργατικής 

εστίας και δεν αφορούν στις εισφορές για την κύρια σύνταξη, συνεπώς, με τις 

προβλεπόμενες μειώσεις δεν επηρεάζεται και δεν τίθεται σε κίνδυνο το ύψος των συντάξεων 

των ασφαλισμένων εξαιτίας των μειώσεων αυτών. 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 49  προβλέπεται ότι με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά 

από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. 

του e-Ε.Φ.Κ.Α που εκδίδεται μέχρι δύο έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, καταρτίζεται 

ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α, με τον οποίο ρυθμίζονται οι 

προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, 

καθώς επίσης και το είδος, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των 

παροχών σε χρήμα και κάθε άλλο ζήτημα εντός του υλικού πεδίου του Κανονισμού καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία διάταξη για την εφαρμογή του. 
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1.4.Αναφέρατε αναλυτικά  τις υπηρεσίες  που θα είναι  αρμόδιες για  την εφαρμογή  κά-

θε άλλης διάταξης. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  21-22 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  23 είναι οι υπηρεσίες  του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΓΛΚ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  24 είναι οι υπηρεσίες  του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΓΛΚ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  25 είναι οι υπηρεσίες  του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΓΛΚ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  26 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  27 είναι οι υπηρεσίες  του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΓΛΚ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  28 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  29 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  30 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  31 είναι οι υπηρεσίες  του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΓΛΚ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 Υπουργείο Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΓΛΚ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  35 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων  36-39 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 Υπουργείο Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΓΛΚ, ΜΤΠΥ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 Υπουργείο Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΓΛΚ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  42 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ. 
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Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΚΕΑΟ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ,  

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Οικονομικών, ΓΛΚ, e-ΕΦΚΑ 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΕΛΕΚΠ,  

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ  

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

1. Γενική  Αξιολόγηση 

1.1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά  το πρόβλημα που καλείται να  αντιμετωπίσει 

κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη ρύθμιση. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 50-102 τροποποιείται το π.δ. 8/2019 (Α8) με 

τίτλο "Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)" ώστε να ανταποκριθεί 

στις σύγχρονες ανάγκες του ψηφιακού του μετασχηματισμού και να υποδεχθεί τις δομές και 

το προσωπικό του  Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και  του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών  του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

Με το άρθρο 50 τροποποιείται ο τίτλος του π.δ. 8/2019 και μετονομάζεται σε Οργανισμός 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( e-ΕΦΚΑ). 

Με το άρθρο 51 διαρθρώνονται οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. 

Με το άρθρο 52 συστήνονται στη Διεύθυνση Διοίκησης Τμήματα Γραμματείας με σκοπό την  

υποστήριξη των νέων Υποδιοικητών του e- Ε.Φ.Κ.Α.. 

Με το άρθρο 53 τροποποιούνται οι επιχειρησιακοί στόχοι στην διάρθρωση και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ). 

Με το άρθρο 54 συστήνεται Διεύθυνση Οργάνωσης Απλούστευσης και Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού Διαδικασιών υπαγόμενη απευθείας στο Διοικητή, με σκοπό την 

υποστήριξη του έργου της μείωσης του διοικητικού βάρους των συναλλασσόμενων και του 

ψηφιακού μετασχηματισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Με το άρθρο 55 συστήνεται Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών υπαγόμενη κατευθείαν στο 

Διοικητή με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση στις υπηρεσίες για την επίλυση αναφορών του 
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Συνηγόρου του Πολίτη, των ασφαλισμένων των συνταξιούχων και των Εργοδοτών. Επιπλέον, 

συστήνεται τμήμα Διαχείρισης Αναφορών για θέματα Α.Μ.Ε.Α. με σκοπό την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της Διοίκησης, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την εμπέδωση 

μίας νέας ανθρωποκεντρικής λειτουργίας της Διοίκησης.  

Με το άρθρο 56 συστήνεται Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για 

τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων 

και τη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 

Στο άρθρο 57 τροποποιούνται οι αρμοδιότητες και ο σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης 

Εισφορών. 

Με το άρθρο 58 συστήνεται Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα, 

με αντικείμενο το συντονισμό της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών των μισθωτών του 

Δημοσίου και την εφαρμογή και υποστήριξη της ΑΠΔ δημοσίου, η οποία εκκρεμεί από το 

2017.  

Με το άρθρο 59 συστήνεται Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα που θα 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα απονομής συντάξεων και εφάπαξ του δημοσίου με πλήρως 

καθετοποιημένο τρόπο, ώστε να καταστεί εφικτή η εξειδικευμένη υποστήριξη του δημόσιου 

τομέα.   

 Στο άρθρο 60 προβλέπονται η σύσταση, οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η 

κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων του 

Δημοσίου. 

 Στο άρθρο 61 προβλέπονται η σύσταση, οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η 

κατανομή αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ 

του Δημοσίου Τομέα. 

Με τα άρθρα 62-67 τροποποιείται το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της 

Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, ώστε να αξιοποιηθεί κατά το μέγιστο βαθμό το ανθρώπινο 

δυναμικό με εμπειρία στην απονομή των συντάξεων και να υποστηριχθεί ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής. Για τον ίδιο σκοπό τροποποιείται η 

αρμοδιότητα απονομής συντάξεων, ώστε να διατηρηθεί η απονομή συντάξεων σε δομές 

πανελλαδικώς όπου υπηρετεί έμπειρο προσωπικό. 

Με το άρθρο 68 συστήνεται η ΣΤ΄ Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και 

Αποκατάστασης. 

 Με το άρθρο 69 συστήνεται Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών που προκύπτει από τη 

συνένωση σε κοινή διοικητική δομή των αντικειμένων της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων υπό 

το Διοικητή του e- Ε.Φ.Κ.Α. και της Διεύθυνσης Απονομής Διεθνών Συντάξεων της Γενικής 

Διεύθυνσης Συντάξεων. Εξαιτίας του αυξανόμενου πλήθους Ασφαλισμένων που 

μετακινούνται στο εξωτερικό για εργασία τα τελευταία έτη και με σκοπό την απάλειψη των 

προβλημάτων συντονισμού που προέκυψαν από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του 

οργανογράμματος, κρίνεται σκόπιμη η συγκέντρωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων σε 

δομή επιπέδου γενικής διεύθυνσης.   
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Με το άρθρο 70 συστήνεται η Διεύθυνσης Νομοθεσίας ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων 

Κοινωνικής Ασφάλισης και προβλέπονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η 

κατανομή των αρμοδιοτήτων της. 

 Με τα άρθρο 71-72 συστήνονται οι  Διευθύνσεις Απονομής Διεθνών Συντάξεων και 

προβλέπονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η κατανομή των αρμοδιοτήτων της.  

Με το άρθρο 73 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας.  

Με το άρθρο 74 τροποποιούνται οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθεσίας 

Παροχών, μετά τη μεταφορά της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και 

Αποκατάστασης. 

Με το άρθρο 75 επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος 

Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες.  

Με το άρθρο 76 και στο πλαίσιο της ενοποίησης και της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταφέρεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. η πρώην Γενική 

Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με εξαίρεση τις 

Διευθύνσεις με αντικείμενο την απονομή επικουρικής και εφάπαξ του Δημοσίου, οι οποίες 

ενσωματώνονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου. Η νέα Γενική Διεύθυνση 

ονομάζεται Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. 

Με το άρθρο 77 εισάγονται ρυθμίσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιχειρησιακοί 

στόχοι της Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα.  

Με τα άρθρα 78-82 εισάγονται ρυθμίσεις για τη βέλτιστη λειτουργία των Β’ –ΣΤ’ 

Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων.  

Με τα άρθρα 83-85 υιοθετούνται ρυθμίσεις για τη βέλτιστη λειτουργία των Α΄, Β΄ και Γ΄ 

Διευθύνσεων Εφάπαξ Παροχών και οι αρμοδιότητες απονομής συντάξεων σε Τοπικές 

Διευθύνσεις.  

Με το άρθρο 86 τροποποιείται μερικώς ο στρατηγικός σκοπός και – κυρίως – η διάρθρωση 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Με το άρθρο 87 συστήνεται Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων 

Επικουρικής και Εφάπαξ στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και καθορίζονται οι 

αρμοδιότητές της προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια των 

κλάδων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Με το άρθρο 88 τροποποιούνται οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η κατανομή 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων, με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη οικονομική και λογιστική λειτουργία της. 

Με το άρθρο 89 τροποποιείται ο στρατηγικός σκοπός και η διάρθρωση της Γενικής 

Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης. 
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Με το άρθρο 90 τίθενται οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η κατανομή 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία διαδέχεται τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

και Οργάνωσης, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Με τα άρθρα 91 και 92 διαχωρίζεται η πρώην Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας του άρθρου 

44 του π.δ. 8/2019 στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας και στη Διεύθυνση 

Στέγασης για τη βέλτιστη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α και καθορίζονται 

οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση και η αρμοδιότητές τους. 

Με το άρθρο 93 προβλέπονται ο επιχειρησιακός στόχος, η διάρθρωση και η κατανομή 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της αναδιάταξης των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Στέγασης και της 

Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας για τα έκτακτα τεχνικά θέματα που απαιτούν 

άμεση επέμβαση.  

Με το άρθρο 94 τροποποιείται ο στρατηγικός σκοπός και η διάρθρωση της Γενικής 

Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών με σκοπό να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα 

στο πλαίσιο της νέας δομής.  

Με τα άρθρα 95-97 συστήνεται Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Γενική 

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με αντικείμενο την ανάπτυξη και συντήρηση 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προβλέπεται να αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα, τη 

συντήρηση του ιστοτόπου του e-Ε.Φ.Κ.Α. και την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, 

επικαιροποιούνται οι στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

και της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνεται και η προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, και εισάγονται ρυθμίσεις για τον 

καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη 

συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 

Με το άρθρο 98 συστήνεται Τμήμα Στατιστικών και Μελετών Επικουρικής και Εφάπαξ στη 

Διεύθυνση Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης, προκειμένου να 

υποστηριχθεί η οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια των κλάδων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Με τα άρθρα 99-100 θεσπίζονται διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται οι κλάδοι και οι 

ειδικότητες των προϊσταμένων των νέων θέσεων ευθύνης που συστήνονται και αίρονται οι 

αποκλεισμοί στη δυνατότητα ανάληψης θέσεων προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων 

για τις ειδικότητες (ΠΕ) Μηχανικών και (ΠΕ) Πληροφορικής.  

Με το άρθρο 101 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τους προϊσταμένους των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ), οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.  

Με το άρθρο 102 ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και 

παρέχεται με απόφαση του Διοικητή του e- Ε.Φ.Κ.Α., η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη 

του Δ.Σ. η δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 υιοθετείται διάταξη σύμφωνα με την οποία η από 

09/04/2012 αρχική Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
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Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) νυν Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Ε.Φ.Κ.Α.), η οποία κατόπιν αποφάσεων των ΔΣ των δύο Φορέων ίσχυε τροποποιημένη έως 

31/12/2018, παρατείνεται αυτοδικαίως για λόγους δημοσίου συμφέροντος από τη λήξη της 

έως την ημερομηνία υπογραφής της νέας Συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ των δύο 

Φορέων και όχι πέραν της 30.6.2020, λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παραταθεί εκ νέου 

η εν λόγω Προγραμματική Συμφωνία ενώ η ανάγκη συνεχίζει να υφίσταται. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 103 ορίζεται ότι με απόφαση του Διοικητικού του 

Συμβουλίου των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών 

δύναται να διατίθεται στον Ε.Φ.Κ.Α., προσωπικό των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, 

ιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών. Το προτεινόμενο προσωπικό τοποθετείται με απόφαση 

του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ επιλογή και απασχολείται προσωρινά στην υλοποίηση 

υποστηρικτικών διαδικασιών ή προπαρασκευαστικών εργασιών των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων των τομέων Νομικών, Υγειονομικών, Μηχανικών και ΕΔΕ. Με απόφαση του Δ.Σ. 

του Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία, οι κατηγορίες των θέσεων, η κατανομή, ο 

αριθμός, ο χρόνος απασχόλησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της παρούσας. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 103 ορίζεται ότι λόγω της παρόδου μεγάλου χρονικού 

διαστήματος από την τιμολόγηση των απαιτήσεων κρίνεται αναγκαία για την  αποφυγή 

σφαλμάτων κατά την  πληρωμή των ληξιπρόθεσμων να επικαιροποιηθεί η πληροφορία για 

τυχόν εκχωρήσεις των τιμολογίων. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 103  προστίθεται στην παράγραφο 4 του άρθρου  12 του 

ν. 4578/2018 τέταρτη περίπτωση σύμφωνα με την οποία  ορίζεται ότι  οι οφειλές 

εξοφλούνται άμεσα με την έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό 

έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον διασταυρωθεί  η 

μη ύπαρξη εκχώρησης του τιμολογίου σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και 

δικαιούχους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 103 παρέχεται η δυνατότητα στον Διοικητή να μεταβιβάζει 

αρμοδιότητες ή να παραχωρεί δικαίωμα υπογραφής με εντολή του στους Υποδιοικητές ή 

τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων. Δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης 

παρέχεται για τις αρμοδιότητες αυτές και στους Υποδιοικητές. 

Με το άρθρο 104  ορίζεται ότι η ισχύς του πρώτου, δεύτερου και τέταρτου μέρους αρχίζει 

την 1.3.2020 και του τρίτους μέρους από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του. 

 

1.2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους η ρύθμιση είναι 

αναγκαία  και κατάλληλη για να αντιμετωπίσει  το αντίστοιχο πρόβλημα. 

Οι ρυθμίσεις των άρθρων (50-102) είναι αναγκαίες και κατάλληλες προκειμένου να 

επικαιροποιηθεί το οργανόγραμμα του e- Ε.Φ.Κ.Α  για να αντιμετωπιστούν οι προηγούμενες 

αδυναμίες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 

γραφειοκρατία,  να ανταποκριθεί η κοινωνική ασφάλιση στις σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες 

και να καταστεί η εφικτή η ομαλή μετάβαση των υπηρεσιών , του προσωπικού και των 

ασφαλισμένων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και  του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών  του 
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Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.   στον e- Ε.Φ.Κ.Α. Επιπλέον, μέσω της επικαιροποίησης του οργανογράμματος 

βελτιώνεται η διάρθρωση και αλληλεπίδραση μεταξύ των υπηρεσιών, αναβαθμίζεται το 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αξιοποιείται αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό 

και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στον e- Ε.Φ.Κ.Α.  

Η παράγραφος 1 του άρθρου 103 είναι αναγκαία γιατί σύμφωνα με την από 09/04/2012,  

αρχική Προγραμματική Συμφωνία και οι δύο κατηγορίες συστημάτων, δηλαδή τόσο τα 

αυτοτελή πληροφοριακά συστήματα των οποίων η κυριότητα και χρήση μεταβιβάστηκε στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσο και τα κοινά πληροφοριακά συστήματα και λογισμικά εφαρμογών των οποίων 

η λειτουργία αφορά το  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) νυν Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Ε.Φ.Κ.Α.), ακόμα και αν παρουσιάζουν συμβατική αυτοτέλεια δεν είναι σε απόλυτο βαθμό 

λειτουργικά αυτοτελείς δεδομένου ότι υπάρχει σε λειτουργία πλήθος διεπαφών οι οποίες 

μεταφέρουν από και προς αυτές, απαραίτητα στοιχεία για την εξασφάλιση της ορθότητας 

των δεδομένων. 

Η παράγραφος  2 του άρθρου 103 είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 

απασχόλησης προσωπικού των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, 

φαρμακοποιών, μηχανικών το οποίο δύναται να διατίθεται στον Ε.Φ.Κ.Α  και συγκεκριμένα 

στην υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών ή προπαρασκευαστικών εργασιών των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων των τομέων Νομικών, Υγειονομικών και Μηχανικών και ΕΔΕ.  

Η παράγραφος 3 του άρθρου 103 είναι αναγκαία καθώς λόγω της παρόδου μεγάλου 

χρονικού διαστήματος από την τιμολόγηση των είναι ανάγκη να επικαιροποιηθεί η 

πληροφορία για τυχόν εκχωρήσεις των τιμολογίων. 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 103 είναι αναγκαία γιατί μέχρι την 31-03-2020 τα πιστωτικά 

ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά  πρόσωπα υποχρεούνται 

να αποστείλουν στον Ε.Φ.Κ.Α. με μαγνητικό μέσο τα στοιχεία τιμολογίων που αφορούν τις 

ρυθμιζόμενες με το άρθρο αυτό υποχρεώσεις, που τους έχουν εκχωρηθεί. Ο  Ε.Φ.Κ.Α. δεν 

ευθύνεται με οιονδήποτε τρόπο έναντι πιστωτικού ιδρύματος που παρέλειψε να αποστείλει 

τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, ακόμα και αν σε οποιονδήποτε χρόνο είχε 

προηγηθεί επίδοση εκχώρησης. 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 103 είναι αναγκαία προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα 

στον Διοικητή να μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή να παραχωρεί δικαίωμα υπογραφής με εντολή 

του στους Υποδιοικητές ή τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων. Επίσης, είναι 

αναγκαία προκειμένου να παρέχονται οι ίδιες δυνατότητες και στους Υποδιοικητές. 

 

1.3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά  τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε  μίας «άλλης 

διάταξης» συμπεριλαμβανομένων  των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους 

πολίτες  και στο φυσικό και πολιτιστικό  περιβάλλον. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις (άρθρα 50-102) αναμένεται η αναβάθμιση της 

εξυπηρέτησης όλων των ασφαλισμένων από τις κοινές διοικητικές υπηρεσίες του e- Ε.Φ.Κ.Α, 

ο εκσυγχρονισμός του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η επιτάχυνση των διαδικασιών 

έκδοσης συντάξεων, η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ευαίσθητων κοινωνικών 

ομάδων,  η ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στις κοινές υπηρεσίες έκδοσης συντάξεων και 

εφάπαξ παροχής, ο κεντρικός κοινός σχεδιασμός για την αξιοποίηση της  κινητής και ακίνητης 

περιουσίας και των αποθεματικών του ενοποιημένου φορέα και η συνολική μετάβαση του 

συστήματος στις σύγχρονες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. 
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1.4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες  που θα είναι αρμόδιες για  την εφαρμογή κάθε 

άλλης διάταξης.  

Αρμόδιες για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων των άρθρων 50-102 είναι οι 

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Αρμόδιες για την εφαρμογή  της προτεινόμενης ρύθμισης της παραγράφου 1 του  άρθρου 

103 είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, του Ε.Φ.Κ.Α. και 

του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

Αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης της παραγράφου 2 του άρθρου 103  

είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Ε.Φ.Κ.Α. όσο 

και οι οικείοι Δικηγορικοί, Ιατρικοί και Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και Σύλλογοι Μηχανικών. 

Αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης των παραγράφων 3, 4 και 5  είναι 

οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και του Ε.Φ.Κ.Α.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Ασφαλιστική 

Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός  Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».  

Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης 

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός  

Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» εκκίνησε την 24η 

Ιανουαρίου 2020 μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου 

http://www.opengov.gr/minlab/?p=4257.  

Στην οικεία ιστοσελίδα αναρτήθηκε το νομοσχέδιο και έμεινε ανοικτή σε σχόλια έως και την 

7η Φεβρουαρίου 2020  στις 6 μ.μ. 

Ο αριθμός των υποβληθέντων σχολίων για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων ανήλθε σε  1.498.  

 

Β. Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία 

Στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται τα συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα των 

αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Ειδικότερα, στην πρώτη στήλη περιλαμβάνονται τα 

άρθρα επί των οποίων υποβλήθηκαν σχόλια και στη δεύτερη στήλη ο αριθμός υποβληθέντων 

σχολίων στο αντίστοιχο άρθρο. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «e-Ε.Φ.Κ.Α.» 

Άρθρο 1 - Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας 

Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένταξη του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π στον e-E.Φ.Κ.Α 

41  Σχόλια 

Άρθρο 2 - Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων 

και λογαριασμών στον e-Ε.Φ.Κ.Α 
8  Σχόλια 

Άρθρο 3 - Περιουσία-Πόροι-Επενδύσεις 6  Σχόλια 

Άρθρο 4 - Διοίκηση e–Ε.Φ.Κ.Α 4 Σχόλια 

Άρθρο 6 - Περιουσία, Λογιστική και 

Οικονομική Λειτουργία Κλάδων 

Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών και του 

e–Ε.Φ.Κ.Α 

 1 Σχόλιο 

Άρθρο 7 - Μεταβατική Διάταξη Για Το 

Προσωπικό Του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
4 Σχόλια 

Άρθρο 8 - Μεταβατικές Διατάξεις 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
4 Σχόλια 

Άρθρο 9- Καταργούμενες Διατάξεις 3 Σχόλια 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΕΤΡΟ 

 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ  ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «e-Ε.Φ.Κ.Α.» 

Άρθρο  10 – Μητρώο  Ασφαλισμένων 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης e- Ε.Φ.Κ.Α 

3 Σχόλια 
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Άρθρο 11- Χορήγηση Βεβαιώσεων και 

Πιστοποιητικών 
 1 Σχόλιο 

Άρθρο 12 - Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 

(ΑΠΔ) 
1 Σχόλιο 

Άρθρο 14 - Χρόνος υποβολής Αναλυτικών 

Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών 

Επιχειρήσεων 

12 Σχόλια 

Άρθρο 15 - Χορήγηση Παροχών σε χρήμα 5 Σχόλια 

Άρθρο 16 - Πιστοποίηση Ψηφιακά 

Διαθέσιμου Ασφαλιστικού Χρόνου 
14 Σχόλια 

Άρθρο 17 -Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Διαδικασίας Απονομής Σύνταξης 
12 Σχόλια 

Άρθρο 18- Διαλειτουργικότητα 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 

2 Σχόλια 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Άρθρο 19 - Αντικείμενο –Σκοπός 15  Σχόλια 

Άρθρο 20 – Γενικές  Αρχές-Εγγυητική 

ευθύνη του Κράτους 
23 Σχόλιο 

Άρθρο 21 - Πηγές και φύση κανόνων 3 Σχόλια 

Άρθρο 22 - Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 7 Σχόλια 

Άρθρο 23 – Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης 

παροχών υπαλλήλων Δημοσίου  
156 Σχόλια 

Άρθρο 24 - Ανταποδοτική σύνταξη 288 Σχόλια 

Άρθρο 25 – Αναπροσαρμογή Συντάξεων 

προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων 
49  Σχόλια 

Άρθρο 26 - Διατάξεις περί διαδοχικής 

ασφάλισης 
16 Σχόλια 

Άρθρο 27- Απασχόληση συνταξιούχων 300 Σχόλια 

Άρθρο 28- Ανταποδοτική σύνταξη 128 Σχόλια 

Άρθρο 29- Αναπροσαρμογή συντάξεων- 

προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων 
77 Σχόλια 

Άρθρο 30- Χρόνος Ασφάλισης 18 Σχόλια 

Άρθρο 31- Εφάπαξ Παροχή 14 Σχόλια 

Άρθρο 32- Καταβολή εισφορών επί 

παράλληλης απασχόλησης- Αξιοποίηση  

του χρόνου παράλληλης απασχόλησης και 

τρόπος υπολογισμού της σύνταξης 

48 Σχόλια 

Άρθρο 33- Προαιρετική Συνέχιση 

Ασφάλισης 
8 Σχόλια 

Άρθρο 34 - Εισφορές Μισθωτών και 

Εργοδοτών 
19 Σχόλια 
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Άρθρο 35- Εισφορές αυτοτελώς 

απασχολουμένων και ελεύθερων 

επαγγελματιών 

40 Σχόλια 

Άρθρο 36- Εισφορές ασφαλισμένων στον 

ΟΓΑ 
5 Σχόλια 

Άρθρο 37- Ασφαλιστικές εισφορές 

υγειονομικής περίθαλψης 
15 Σχόλια 

Άρθρο 39 - Εισφορές υγειονομικής 

περίθαλψης συνταξιούχων 
9 Σχόλια 

Άρθρο 40- Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ. 24 Σχόλια 

Άρθρο 41-Ασφαλιστέα Πρόσωπα  2 Σχόλια 

Άρθρο 42- Χρόνος ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ 2 Σχόλια 

Άρθρο 43- Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 1 Σχόλιο 

Άρθρο 44- Παροχές Κλάδου Επικουρικής 

Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ 
29 Σχόλια 

Άρθρο 45- Εισφορές επικουρικής 

ασφάλισης 
6 Σχόλια 

Άρθρο 46- Συμψηφισμός οφειλών προς το 

ΕΤΕΑΕΠ 
3 Σχόλια 

Άρθρο 47- Συμπληρωματική 

χρηματοδότηση κοινωνικού 

προυπολογισμού 

7 Σχόλια 

Άρθρο 48 - Μείωση εισφορών εργοδότη-

εργαζομένου 
4 Σχόλια 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ e-Ε.Φ.Κ.Α 

Άρθρο 50 – Διάρθρωση Υπηρεσιών  3 Σχόλια 

Άρθρο 54  - Διεύθυνση Διευθέτησης 

Αναφορών 
1 Σχόλιο 

Άρθρο 59 -Διεύθυνση Νομοθεσίας  

και Συντονισμού Συντάξεων Δημοσίου 
2 Σχόλια 

Άρθρο 60 - Διευθύνσεις : Α’, Β’, Γ’, Δ’  

Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου 

Τομέα 

3  Σχόλια 

Άρθρο 66- Διεύθυνση Ε’ Απονομής 

Συντάξεων 
2 Σχόλια 

Άρθρο 67 - Διεύθυνση Στ΄ Συντάξεων 

Αναπηρίας, Ατυχημάτων και 

Αποκατάστασης 

 2 Σχόλια 

Άρθρο 68 - Γενική Διεύθυνση Διεθνών 

Συνεργασιών 
2  Σχόλια 

Άρθρο 69 - Διεύθυνση Νομοθεσίας ΕΕ και 

Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΔΣΚΑ) 

6 Σχόλια 

Άρθρο 70 - Διεύθυνση Α’ Απονομής Διεθνών 

Συντάξεων 
2  Σχόλια 
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Άρθρο 71 - Διεύθυνση Ασφάλισης και 

Απονομής Διεθνών Συμβάσεων Βορείου 

Ελλάδος 

1 Σχόλιο 

Άρθρο 82- Α’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών 1 Σχόλιο 

Άρθρο 85- Αρμοδιότητες Τοπικών 

Διευθύνσεων στην Απονομή Συντάξεων 

 

1 Σχόλιο 

Άρθρο 91- Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης 

Περιουσίας 
2  Σχόλια 

Άρθρο 92- Διεύθυνση Στέγασης 2  Σχόλια 

Άρθρο 94 - Γενική Διεύθυνση 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

1    Σχόλιο 

Άρθρο 97- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

3 Σχόλια 

Άρθρο 100- Προϊστάμενοι Τμημάτων των 

Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

1 Σχόλιο 

Άρθρο 102- Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών 

του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

1 Σχόλιο 

Άρθρο 103-Ειδικές Διατάξεις 18  Σχόλια 

Άρθρο 104-Έναρξη Ισχύος 7  Σχόλια 

 

Γ. Γενικά Συμπεράσματα 

 

Κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης διατυπώθηκαν στο σύνολο 1.498                 

σχόλια. 

 

 Όσον αφορά το Πρώτο Μέρος του νομοσχεδίου, οι διατάξεις του οποίου αφορούν την 

σύσταση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), υπεβλήθησαν 

71 σχόλια. 

 

Παρουσίαση σχολίων επί των άρθρων 1-9: 

 

Άρθρο 1   

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π στον e-

E.Φ.Κ.Α 

Για το συγκεκριμένο στο άρθρο αυτό διατυπώθηκαν 41 σχόλια.   

Διατυπώθηκε η πρόταση να μην αλλάξει το όνομα του Ε.Φ.Κ.Α. σε Ηλεκτρονικό Ε.Φ.Κ.Α. (e-

Ε.Φ.Κ.Α.), γιατί η αλλαγή αυτή είναι περιττή, θα προκαλέσει γραφειοκρατικό κόστος για την 

πραγματοποίησή της αλλά και πιθανή σύγχυση..   

Διατυπώθηκε η πρόταση η ονομασία να είναι η-ΕΦΚΑ.  
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Οι προτάσεις δεν υιοθετήθηκαν γιατί η μετατροπή του ΕΦΚΑ σε e-ΕΦΚΑ αποτελεί πολιτική 

επιλογή.  

Τα υπόλοιπα σχόλια δεν ήταν σχετικά με το θέμα.  

 

Άρθρο 2   

Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.  

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 8 σχόλια, τα 3 εκ των οποίων δεν ήταν σχετικά με 

το θέμα.  

Το πρώτο σχόλιο που διατυπώθηκε είχε το εξής περιεχόμενο: «Ο νόμος Κατρούγκαλου 

προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ταμείο για όλους , ενοποιώντας όλα τα Ταμεία, άσχετα με 

τις ιδιαιτερότητες του κάθε επαγγέλματος και τις εισφορές που είχαν πληρώσει οι 

εργαζόμενοι και εργοδότες, σύμφωνα με τις οποίες είχαν προσαρμοσθεί και εκδίδονταν οι 

προ μνημονίων συντάξεις. Ένα από τα πολύ ιδιαίτερα Ταμεία είναι και αυτό των ναυτικών, 

πρώην ΝΑΤ, το παλαιότερο και οικονομικά ισχυρότερο ταμείο, και ήταν μεγάλο λάθος η 

ένταξη του ταμείου αυτού μαζί με όλα τα άλλα, κρίνοντας από την πλευρά των 

ασφαλισμένων του, διότι πλήρωναν μεγάλες εισφορές και έπαιρναν ικανοποιητικές 

συντάξεις ενώ σήμερα παρόλο που πληρώνουν τις ίδιες εισφορές, παίρνουν ψίχουλα. Το 

επάγγελμα του ναυτικού είναι ένα τελείως διαφορετικό και ιδιαίτερο επάγγελμα, λόγω των 

ιδιαιτέρων και αντίξοων συνθηκών που ζει και εργάζεται ο ναυτικός. Ο ναυτικός μπορεί να 

εργάζεται οκτάωρο, αλλά μετά την εργασία του δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, να 

ξεκουραστεί, να παίξει με τα παιδιά του, να διασκεδάσει και διεξάγεται υπό άκρως 

διαφορετικές και ιδιαίτερες συνθήκες, ιδιαίτερα για τους ποντοπόρους. Πληρώνει ή 

πλήρωσε για την σύνταξη του επί 30 μέρες το μήνα αντί 25 των στεριανών, 360 μέρες το 

χρόνο αντί 300 των στεριανών, πληρώνει για τα σαββατοκύριακα, πληρώνει για την άδεια 

που παίρνει και στο τέλος δεν είναι δυνατόν με καμία δύναμη να συμπληρώσει 37 χρόνια 

υπηρεσία για να συγκριθεί με τους εργαζομένους στη στεριά. 

Σημειωτέον ότι ένας καπετάνιος δεξαμενοπλοίου πληρώνει μαζί με τις εισφορές του 

εργοδότη του 2.400€ το μήνα για σύνταξη και επικουρικό, (ενώ μπορούσε να τις εισπράττει), 

έναντι ενός ελεύθερου επαγγελματία ο οποίος πλήρωνε 400 €. (εννοείτε ότι ο ελεύθερος 

επαγγελματίας πληρώνει τις δικές του εισφορές και του εργοδότη του). Και τελικά παίρνουν 

και οι δύο την ίδια περίπου σύνταξη. Ποιος εργαζόμενος πληρώνει 2400€, το μήνα όσο ο 

καπετάνιος; Και αυτό συμβαίνει γιατί η εισφορά υπολογίζεται όχι επί του καταβαλλομένου 

μηνιαίου μισθού, αλλά επί (1,8 χ Μηνιαίος μισθός), ώστε να καλυφθεί η διαφορά της αδείας, 

των σαββατοκύριακων, του είδους του πλοίου κλπ. Φαινομενικά ο ναυτικός έχει μεν μικρή 

υπηρεσία, είκοσι περίπου χρόνια για πλήρη σύνταξη, αλλά εάν το πολλαπλασιάσουμε με το 

1,8 , έχει πληρώσει σαν να είχε 38 χρόνια. Αυτό θα ληφθει υπ’ ‘όψιν κατά τον υπολογισμό 

των παροχών; 

Τέλος γιατί να πάρουν αύξηση μόνο αυτοί που έχουν πάνω από 30 έτη και 1 μέρα. Δεν είναι 

σίγουρο ότι αυτοί έχουν πληρώσει περισσότερα, αν οι εισφορές είναι μικρότερες, ως επίσης 

μπορεί να συμβεί το αντίθετο. Ποιος πληρώνει είσφορές όσο οι ναυτικοί, καπετάνιος 

δεξ/πλοίου 2.400€ μηνιαίως. 

Αποτέλεσμα αυτού του μπάχαλου που επακολούθησε, ενώ για τους συνταξιούχους άλλων 

ταμείων έχει γίνει επανυπολογισμός των συντάξεων από τον Οκτώβριο, για εμάς τους 

ναυτικούς ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε. Διερωτώμαι πως υπολογίζουν τις εισφορές για 

παρακράτηση φόρου κλπ. επί ένα χρόνο . Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018, γνωρίζαμε την 

σύνταξη παίρναμε, τώρα δεν γνωρίζουμε τίποτε. Πλήρης απαξίωση των συνταξιούχων 

ναυτικών. 
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Τέλος γιατί να πάρουν αύξηση αυτοί που έχουν πάνω από 30 έτη και 1 μέρα. Μπορεί αυτοί 

να έχουν πληρώσει περισσότερα αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος να έχεις πληρώσει 

περισσότερα στο Ταμείο, όπως μεγαλύτερες εισφορές , όπως οι ναυτικοί. Εγώ σαν 

συνταξιούχος ναυτικός, με εισφορές 2400 € το μήνα, παίρνω κύρια σύνταξη μεγαλύτερη κατά 

100 € από έναν ελεύθερο επαγγελματία (ο οποίος εννοείτε πλήρωνε εισφορές εργαζομένου 

και εργοδότη), που πλήρωνε 400 € το μήνα. Τι σύνταξη περιμένει να πάρει αυτός ο 

επαγγελματίας που θα πληρώνει περίπου 250 € το μήνα; Κατά τον κύριο Βούρτση θα βγάλει 

750 €. Τότε εγώ θα πρέπει να πάρω 5000». Η πρόταση δεν υιοθετήθηκε γιατί στόχος είναι η 

δημιουργία ενός εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης που θα ενταχθούν όλα τα ταμεία 

χωρίς εξαιρέσεις.   

 

To δεύτερο σχόλιο είχε το έξης περιεχόμενο: «Ενώ γίνεται μια αναφορά στο άρθρο 2, (ένταξη 

των φορέων) ,της λέξης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ,σε όλο το άλλο κείμενο λείπει παντελώς 

οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση του πολύπαθου αυτού όρου, για το τι ακριβώς θα συμβεί για 

6000 πολίτες που έχουν καταβάλει 50% παραπάνω εισφορές 35 ετών. 

Είναι μια σοβαρή παράλειψη που πρέπει να αποκατασταθεί οπωσδήποτε». 

Το τρίτο σχόλιο έχει  το εξής περιεχόμενο:  

 

«α. Αναρίθμηση παραγράφων 1-3 σε 2-4 και των προτεινομένων παραγράφων 4-5 σε 5-6. 

β. Νέα παράγραφος 1: 

1. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από τρεις (3) κλάδους: α. τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών 

παροχών, β. τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και γ. τον κλάδο εφάπαξ παροχών. 

γ. Τροποποίηση νέας παραγράφου 2: 

2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών εντάσσονται, σύμφωνα με τα ειδικώς 

οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και 

λογαριασμούς τους, πλην των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο Στ΄, ως εξής:[…] 

Έτσι εξασφαλίζεται η συνάφεια των παραγράφων μεταξύ τους, ειδάλλως αναφέρονται 

κλάδοι του ΕΦΚΑ που δεν έχουν θεσπιστεί ουσιαστικά». 

 

Το τέταρτο σχόλιο έχει το εξής περιεχόμενο:  

«Ένα ταμείο θα μειώσει την γραφειοκρατία και τις ανόητες θεωρήσεις των χιλιάδων 

εξετάσεων γιατί θα υπάρχουν κοινοί κανόνες. Οπότε είναι σωστό ένα ταμείο με ξεχωριστες 

κατηγορίες εργαζομένων. Μείωση γραφειοκρατίας και ψηφιοποίηση του συστήματος». Η 

άποψη αυτή έχει υιοθετηθεί στο σχέδιο νόμου.  

 

Το πέμπτο σχόλιο έχει το εξής περιεχόμενο: να επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 4β 

«το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) με τους Τομείς του » 

Τα υπόλοιπα σχόλια που διατυπώθηκαν δεν ήταν σχετικά με το θέμα.  

 

 

Άρθρο 3 

 Περιουσία-Πόροι-Επενδύσεις 

 

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 6 σχόλια.  
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Στις 29 Ιανουαρίου 2020, 21:22 διατυπώθηκε σχόλιο με την εξής διατύπωση : 

 «Προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 2 από την προτεινόμενη παράγραφο 4 αντί 

για δημιουργία ξεχωριστής παραγράφου, η οποία αποτελεί επανάληψη της παραγράφου 2 

με κάποιες προσαυξήσεις. Για να εξασφαλιστεί η λογική συνέχεια του άρθρου, θα 

μπορούσαν να αναριθμηθούν οι παράγραφοι 2 και 3 σε 3 και 2.Επιπλἐον, εάν οι πόροι που 

προορίζονται αποκλειστικά για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών 

πρόκειται να αποτελέσουν τους μοναδικούς πόρους των κλάδων αυτών, δηλαδή εάν οι 

προϋπάρχοντες πόροι του προϋπάρχοντος κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών 

συνεχίσουν να αποτελούν πόρους αποκλειστικά του κλάδου αυτού, προτείνεται η 

τροποποίηση της παραγράφου 1 ως εξής: 

«1. Πόρους του κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν:[…]» 

 

Στις 28 Ιανουαρίου 2020, 17:43, διατυπώθηκε σχόλιο με την εξής διατύπωση:  

 

«ΠΟΡΟΙ 1. Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ με έδρα την Α’ και Β’ Πειραιά που 

πληρωνουν ενοίκιο θα μεταφερθούν στο πρώην εργοστάσιο του Κερανη. 2.Η Δημιουργια 

προγραμμάτων για 250.000 άνεργους. 3.Αυξηση όλων των προστίμων, παράβολα, 

χαρτόσημα κατα 30% υπέρ ΕΦΚΑ. 4.Να παίρνει ο ΕΦΚΑ το 2% από κάθε αποκρατικοποιηση. 

5.Δικαιωμα εξαγοράς ενσήμων σε 120 δόσεις οσων εργάστηκαν με συμβάσεις STAGE απο το 

2005 έως το 2010.Η αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών να γίνεται σε 12,24,36,48 

δόσεις. Θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος ή άλλο άρθρο στο οποίο ρητά θα προβλέπει 

ότι οι πόροι του ΕΦΚΑ θα είναι ειδικευμένοι. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά δεν θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό, παρά μόνο για την κοινωνική 

ασφάλιση. Έτσι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν θα μπορεί να μεταφέρει πόρους – κεφάλαια της 

κοινωνικής ασφάλισης σε αλλότριους σκοπούς ή επιδιώξεις. Για να γίνει μεταφορά αυτών 

των κεφαλαίων (της κοινωνικής ασφάλισης) θα πρέπει να υπάρχει ειδικός, τεκμηριωμένος 

λόγος και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αποφασίσει η πλειοψηφία της βουλής (151 

βουλευτές). 

Σε επόμενη παράγραφο του άρθρου θα πρέπει να υπάρχει η διαφάνεια της εισροής και της 

εκκροής των πόρων στο SITE του eΕΦΚΑ, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης που πηγαίνουν (ανά 

μήνα αναλυτικά) ακριβώς τα χρήματα, αλλά και να λογοδοτεί ο πολιτικός». 

 

Στις 26 Ιανουαρίου 2020, 20:18  διατυπώθηκε σχόλιο ως εξής: «Οι παράγραφοι 2 και 4 είναι 

άχρηστες, εφόσον ήδη ο ΕΦΚΑ πράττει ήδη τα γραφόμενα γιατί ξαναγράφονται ;» 

 

Διατυπώθηκε η πρόταση να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία που 

συνταξιοδοτούνται με βάση το ν. 612/1977 με 4500 η.α., έτσι ώστε το ποσό της επικουρικής 

τους σύνταξης να αντιστοιχεί σε 35ετία, όπως και στην κύρια σύνταξη.  

Τέλος, παρατίθεται η διάταξη του άρθρου 42 του ν.4387/2016 που αφορά στο Ειδικό 

παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών. 

 

Άρθρο 4 

 Διοίκηση e-Ε.Φ.Κ.Α 

 

Στις 7 Φεβρουαρίου 2020, 08:42 διατυπώθηκε το εξής σχόλιο :  

«1. Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του νόμου είναι το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
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α) Στο μέρος ΠΡΩΤΟ, Άρθρο 4, γίνεται αναφορά στη σύνθεση του ΔΣ του ΕΦΚΑ. 

β) Στο 11μελές ΔΣ, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν, δύο (2) εκπρόσωποι των ασφαλισμένων και 

ένας (1) εκπρόσωπος των συνταξιούχων. 

2. Στο σχέδιο νόμου, όπως και στο ν. 4387/2016, από τη σύνθεση του ΔΣ απουσιάζει η 

εκπροσώπηση των στρατιωτικών, μιας κατηγορίας ασφαλισμένων την οποία ο ίδιος ο 

νομοθέτης αναγνωρίζει ως ιδιαίτερη καθώς αναφέρεται σε συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων 

και στρατιωτικών. Στο ΔΣ του ΕΦΚΑ δεν συμμετέχει ούτε εκπρόσωπος των ασφαλισμένων 

από τις ΕΔ ούτε εκπρόσωπος των συνταξιούχων αποστράτων. 

3. Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί δεν είναι, ούτε μπορούν να είναι, μέλη της 

Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (Π.Ο.Σ.-Ο.Α.Ε.Ε.), Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ 

και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και της Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών 

Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), οι οποίοι υποδεικνύουν έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων για 

μέλος του ΔΣ του ΕΦΚΑ. 

4. Η μοναδική συμμετοχή των ε.ε. και ε.α. στελεχών των ΕΔ στον ΕΦΚΑ είναι στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας. Στην 5μελή συμβουλευτική 

επιτροπή συμμετέχει ένα μέλος από το χώρο των ΕΔ, ως εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) 

5. Με το άρθρο 3 του ν.4387/26 συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας 

(Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, 

στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Το συμβούλιο αποτελείται από 

21 τακτικά και 18 αναπληρωματικά μέλη. Στα μέλη του συμβουλίου είναι εκπρόσωποι των, 

προαναφερθέντων ομοσπονδιών συνταξιούχων, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΕΔΕ, 

Επιστημονικών Συλλόγων (ΤΕΕ, Δικηγορικού, Ιατρικού συλλόγου, κ.λ.π). Δηλαδή 

εκπροσωπούνται όλοι οι Έλληνες πλην των στρατιωτικών. 

6. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι στρατιωτικοί αν και αποτελούν μια κοινωνική ομάδα 

εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων είναι απόλυτα αποκλεισμένοι από τον ΕΦΚΑ που 

διαχειρίζεται και λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις για την κοινωνική ασφάλεια των ιδίων και 

των οικογενειών τους. 

7. Στο υπόψη σχέδιο νόμου είναι ανάγκη για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης να θεσπισθεί 

η εκπροσώπηση στο ΔΣ του ΕΦΚΑ των ε.ε. και ε.α. στρατιωτικών, ως ειδική κατηγορία, που 

δεν εκπροσωπείται από κανένα άλλο φορέα εργαζομένων και συνταξιούχων. 

ΥΓ. Στις τροποποιήσεις του ν.4387/16 είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμπεριληφθεί το άρθρο 

47 που αφορά τη χρηματοδότηση των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και 

Ναυτικού.» 

 

Η πρόταση αυτή μελετήθηκε, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί πέραν του ενός 

(1) εκπρόσωποι των συνταξιούχων στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Στις 2 Φεβρουαρίου 2020, 11:26 διατυπώθηκε σχόλιο ως εξής:  

Στην παράγραφο 7 να διαγραφεί η λέξη «συνεχείς» και το μέλος του Δ.Σ. να αντικαθίσταται 

όταν απουσιάζει από πέντε (5) συνολικά συνεδριάσεις, χωρίς να απαιτείται οι απουσίες να 

είναι συνεχείς.  

 

Το σχόλιο αυτό θα εξεταστεί να συμπεριληφθεί σε επόμενη νομοθετική μεταρρύθμιση και 

σε περίπτωση που κριθεί αναποτελεσματική η προτεινόμενη ρύθμιση.  
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Στις 29 Ιανουαρίου 2020, 22:59 διατυπώθηκε σχόλιο ως εξής:  

Προτείνεται η πρόσθεση κόμματος στην παράγραφο 2, μετά τη φράση «όπως 

ισχύει»:2.[…]Επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως 

ισχύει, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. […]Χωρίς 

αυτό το κόμμα, εννοείται ότι το άρθρο 49Α του ΚτΒ ισχύει βάσει προτάσεως του ΥΠ.Ε.Κ.Υ., το 

οποίο φυσικά δεν ισχύει. 

Στις 26 Ιανουαρίου 2020, 23:51, διατυπώθηκε σχόλιο ως εξής: παράγραφος 4 :Ο ΕΦΚΑ λόγω 

της σημαντικότητα του έργου του διοικείται από συμβούλιο στο οποίο μετέχουν μόνο όσοι 

εισφέρουν, μέσω ετήσιας κλήρωσης . 

α) Απαγορεύεται η κλήρωση σε καταδικασθέντες και ανήλικους . 

β) Οι κληρωθέντες ψηφίζουν κανόνες και διοικούν κάλλιστα τον ΕΦΚΑ . 

γ) Η κλήρωση γίνεται ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας . 

δ) Η θητεία ασκείται στην έδρα του ΕΦΚΑ . Δεύτερη θητεία απαγορεύεται . 

ε) Η ευθύνη εκάστου συμβούλου είναι ατομική και κάθε καταγγελία εναντίον του εξετάζεται 

εβδομαδιαίως σε εκτακτη συνεδρίαση μετά ψηφοφορίας εκ σώματος αποτελούμενου εξ’ 

ενός συμβούλου καθεκάστης περιφέρειας (74) . Τουλάχιστον η καθαίρεση είναι δεδομένη 

κατα την καταδίκη . 

στ) Οποιοσδήποτε εισφέρων του ΕΦΚΑ δικαιούται να κάνει προτάσεις για τη λειτουργία του 

οποτεδήποτε . Οι προτάσεις εξετάζονται και βελτιώνονται απο εικοσαμελή μηνιαίως 

κληρωτέα επιτροπή εκ των συμβούλων και εισάγονται στην επόμενη μηνιαία καθολική 

συνεδρίαση για ψηφοφορία . 

ζ) Δευ επιτρέπονται περιπτώσεις ή εξαιρέσεις στους κανόνες, δεν υπάρχει λευκή ψήφος . 

η) Στους συμβούλους παρέχεται στέγη πλησίον της έδρας που υπηρετούν αναλόγως του 

μεγέθους της οικογενείας τους και μισθοδοτούνται μηνιαίως με τον στατιστικό μέσο όρο των 

αποδοχών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των εισφερόντων κατά το προηγούμενο 

έτος προσαυξημένο κατά 20% . 

θ) Οι σύμβουλοι της πρώτης θητείας υποχρεούνται να ψηφίσουν το αρχικό οργανόγραμμα 

του ΕΦΚΑ ώστε να εξυπηρετεί όλους τους εισφέροντες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο . Η 

συνήθης πλειοψηφία είναι 65% τουλάχιστον . 

 

Άρθρο 6 

Περιουσία, Λογιστική και Οικονομική Λειτουργία Κλάδων Επικούρησης και Εφάπαξ 

Παροχών και του e–Ε.Φ.Κ.Α. 

 

Για το συγκεκριμένο θέμα διατυπώθηκε ένα σχόλιο το οποίο δε σχετιζόταν με το ρυθμιζόμενο 

θέμα.  

 

 

Άρθρο 7 

Μεταβατική Διάταξη για Το Προσωπικό Του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π 

 

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 4 σχόλια. 

 

Στις 27 Ιανουαρίου 2020, 08:50, διατυπώθηκε σχόλιο με το εξής περιεχόμενο: 
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 Στο άρθρο 7 παράγραφος 8 » Από 30/6/2020 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών του 

Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Για τα θέματα υπηρεσιακής 

κατάστασής τους οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό 

Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α.» θα πρέπει να προστεθεί: «Στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό 

Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ προστίθεται ένα μέλος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΕΤΕΑΕΠ, 

το οποίο ορίζεται από την ΠΟΠΟΚΠ, έως ότου διενεργηθούν εκλογές στον νέο φορέα.» 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχεια της εκπροσώπησης του προσωπικού του 

ΕΤΕΑΕΠ στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο, διαφορετικά τα συμβούλια θα έχουν 

θέμα ως προς την σύνθεσή τους όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα. 

 

Στις 27 Ιανουαρίου 2020, 08:59, διατυπώθηκε σχόλιο με το εξής περιεχόμενο:  

Στο άρθρο 7 παρ. 6α. «Μέχρι 30-6-2020 το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις θέσεις του Οργανισμού του e-

Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 8/2019), όπως ισχύει και στις θέσεις υπηρεσιακών δομών που διατηρήθηκαν 

σε ισχύ με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 4445/2016 

(236 Α΄) υπουργικές αποφάσεις.» Θα πρέπει να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο: «Οι 

τοποθετήσεις θα γίνονται στο αντίστοιχο αντικείμενο εργασίας που είχε ο υπάλληλος πριν 

την συγχώνευση του ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ και στην ίδια περιοχή εργασίας εκτός αν υπάρχει 

αίτηση του υπαλλήλου για άλλη θέση ή περιοχή. Στην περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλου 

σε άλλο αντικείμενο εργασίας θα προηγείται υποχρεωτικά εκπαίδευση του υπαλλήλου.» 

Με αυτή την προσθήκη διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνουν μετακινήσεις που θα λειτουργήσουν 

σε βάρος του φορέα.»  

 

Το σχόλιο αυτό κρίνεται ότι δεν είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί διότι καλύπτεται από την 

παρούσα διατύπωση του άρθρου 7 παρ.1.  

 

Στο άρθρο 6 «Μέχρι 30-6-2020 το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τοποθετείται 

με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις θέσεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 

8/2019), όπως ισχύει και στις θέσεις υπηρεσιακών δομών που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις 

προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 4445/2016 (236 Α΄) 

υπουργικές αποφάσεις.» Θα πρέπει να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο: «Οι τοποθετήσεις 

θα γίνονται στο αντίστοιχο αντικείμενο εργασίας που είχε ο υπάλληλος πριν την συγχώνευση 

του ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ και στην ίδια περιοχή εργασίας εκτός αν υπάρχει αίτηση του 

υπαλλήλου για άλλη θέση ή περιοχή. Στην περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλου σε άλλο 

αντικείμενο εργασίας θα προηγείται υποχρεωτικά εκπαίδευση του υπαλλήλου.» 

Με αυτή την προσθήκη διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνουν μετακινήσεις που θα λειτουργήσουν 

σε βάρος του φορέα.  

 

Το σχόλιο αυτό κρίνεται ότι δεν είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί διότι καλύπτεται από την 

παρούσα διατύπωση του άρθρου 7 παρ.1.  

 

Στις 27 Ιανουαρίου 2020, 08:25, διατυπώθηκε σχόλιο με το εξής περιεχόμενο:  

«Στην παράγραφο 8  Από 30/6/2020 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού 

και Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής τους 

οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-

Ε.Φ.Κ.Α.» θα πρέπει να προστεθεί: «Στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ 

προστίθεται ένα μέλος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο ορίζεται από 
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την ΠΟΠΟΚΠ, έως ότου διενεργηθούν εκλογές στον νέο φορέα.» 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχεια της εκπροσώπησης του προσωπικού του 

ΕΤΕΑΕΠ στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο, διαφορετικά τα συμβούλια θα έχουν 

θέμα ως προς την σύνθεσή τους όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα». 

 

 

Άρθρο 8  

 Μεταβατικές Διατάξεις Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 4 σχόλια, τα οποία όμως δε σχετίζονται με το 

ρυθμιζόμενο θέμα. 

 

Άρθρο 9 

 Καταργούμενες διατάξεις  

 

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 3 σχόλια, τα οποία όμως δε σχετίζονται με το 

ρυθμιζόμενο θέμα. 

 

Με τα σχόλια επί των άρθρων 1-9 διατυπώνονται κυρίως παρατηρήσεις ως προς τη 

συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και συνταξιούχων στα διάφορα όργανα του 

φορέα. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα  τύχουν μελέτης και επεξεργασίας για πιθανή 

ένταξη τους σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία. Διατυπώθηκαν και άλλα σχόλια τα 

οποία είναι διάφορα του αντικειμένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

 

 

Όσον αφορά το Δεύτερο Μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 

του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ο αριθμός των σχολίων 

ανήλθε σε  50. 

 

Παρουσίαση σχολίων επί των άρθρων 10-18: 

 

Άρθρο 10 

Μητρώο Ασφαλισμένων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e- Ε.Φ.Κ.Α. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 6-2-2020 και ώρα 21:18: 

Πολύ καλή η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης. 

Θέλω όμως να παρακαλέσω έως την εφαρμογή του και για όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις 

συνταξιοδότησης με το παλιό σύστημα, να δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των 

εκκρεμών αιτήσεων. Γνωρίζετε πόσο μεγάλη είναι η καθυστέρηση εκκαθάρισης των 

αιτήσεων, για αυτό και θεωρώ δίκαιο το αίτημα. 

Ευχαριστώ 

 

Άρθρο  11 

Χορήγηση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 28-1-2020 και ώρα 09:03: 
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Δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποσύστημα χορήγησης βεβαιώσεων. 

Χρήστες του υποσυστήματος είναι οι υπάλληλοι των φορέων, στους οποίους απαιτείται η 

υποβολή των βεβαιώσεων και οι οποίοι, κατόπιν πιστοποίησης αντλούν υποχρεωτικά τις 

προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για λογαριασμό των συναλλασσόμενων. 

Με άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε για τους ηλικιωμένους.Όποιος συνταξιούχος επερνε το ΕΚΑΣ 

ειχε 10% συμμετοχης στα φαρμακα. Οταν ομως πηγαινε στο γιατρο, αυτος δεν το εβλεπε στο 

συστημα και εστελνε το συνταξιουχο στο ταμειο του για να παρει βεβαιωση και μετα να 

ξαναπαει στο γιατρο για τη συνταγογραφηση. Εαν το επερνε χαμπαρι ο συνταξιουχος. Ειναι 

αυτονοητο οτι το συστημα επρεπε να τα βλεπει ολα. 

 

Άρθρο  12 

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 6-2-2020 και ώρα 08:57: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Δημιουργία συστήματος αυτόματης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 

εντός των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων. Είτε λόγω καθυστέρησης τροποποίησης των 

Πακέτων Κάλυψης, είτε λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου βάσης υπολογισμού επί των 

αποδοχών (6.500 ευρώ). Στην παρούσα φάση όσοι υπερέβησαν το ανώτατο όριο, κυρίως 

λόγω παράλληλης ή πολλαπλής απασχόλησης, αδυνατούν να εισπράξουν τις επιπλέον 

καταβληθείσες εισφορές, με έναν άμεσο και αξιόπιστο τρόπο. 

 

Άρθρο 14 

Ιατρικές Βεβαιώσεις και Γνωματεύσεις 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 7-2-2020 και ώρα 17:18: 

Να απλουστευθούν οι διαδικασίες, προκειμένου άτομα με βαριές κινητικές ή άλλες 

αναπηρίες να διεκδικήσουν κάποια παροχή (π.χ αναπηρικό όχημα, σήμα στάθμευσης, 

φορολογικές απαλλαγές), να μην υποβάλλονται στη βάσανο της εκ νέου κρίσης και της 

επιβάρυνσης με πρόσθετο φόρτο της Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, αφού έχουν ήδη 

κριθεί από ΑΥΕ και ΒΥΕ του ΙΚΑ και Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, έχουν καθαρισθεί 

τα ποσοστά αναπηρίας τους, έχουν ενταχθεί στις διατάξεις των νόμων που παραπέμπουν στο 

Ν. 612/1977 και λαμβάνουν ήδη συντάξεις γήρατος και το παραπληγικό επίδομα. 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 6-2-2020 και ώρα 00:41: 

κ.Υπουργέ , 

δεν θα πρέπει εκτός από τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ να μπουν στο σύστημα και οι ήδη 

εκδοθείσες – ή και οι μελλοντικά εκδοθείσες – γνωματεύσεις των ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ και των 

υπολοίπων ανωτάτων υγειονομικών επιτροπών για αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενούντων 

αλλά και για αποφυγή απώλειας εργατοωρών των εντελομένων υπαλλήλων προς 

αναζήτησην των γνωματεύσεων αυτών ;;;;; 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 28-1-2020 και ώρα 14:08: 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στο τέλος της πρότασης να ακολουθήσει η φράση όπως ακριβώς 

προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Ν 3627/2007 με το οποίο αναγνωρίστηκε η 

απόλυτη ισοτιμία υπογραφής ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων και συνταγών 

μεταξύ ιατρών που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και σε ιδιώτες ιατρούς. 
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Άρθρο 15 

Χορήγηση Παροχών σε χρήμα 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 7-2-2020 και ώρα 16:16: 

Επί του άρ. 15 παρ. 1 (εδ.γ’): Η αναφορά σε «τραπεζικό λογαριασμό» είναι λανθασμένη 

καθώς αντιβαίνει στο Ευρωπαϊκό δίκαιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, ήτοι στην Οδηγία (ΕΕ) 

2015/2366 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, η οποία ενσωματώθηκε 

στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 

Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις». Έτσι, κάθε 

αναφορά στο παρόν σχέδιο σε «τραπεζικό λογαριασμό» , σε «τράπεζα», σε «πιστωτικό 

ίδρυμα» οφείλει να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί από «λογαριασμό πληρωμών» (αντί 

τραπεζικού λογαριασμού), από «πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του Ν 4537/2018 όπως 

ισχύει» (αντί του όρου τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα). Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά 

ιδρύματα είναι μόνο μία υποκατηγορία των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ως εκ τούτου η 

αποκλειστική αναφορά σε λογαριασμό που τηρείται από τραπεζικά/ πιστωτικά ιδρύματα εν 

προκειμένω εισάγει δυσμενή, αδικαιολόγητη και αντίθετη προς το Ευρωπαϊκό δίκαιο 

διάκριση εις βάρος των λοιπών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (ιδρύματα πληρωμών, 

ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος κ.ά.). 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 29-1-2020 και ώρα 10:50: 

Οι παροχές σε χρήμα λόγω ασθένειας και οι διαδικασίες θα είναι ίδιες για όλους τους 

εργαζόμενους των φορέων που εντάσσονται στον e-εφκα του άρθρου 02? Θα ισχύει ο 

κανονισμός του εντασσόμενου φορέα? Θα ισχύσει ενιαίος κανονισμός παροχών ε-εφκα? 

Μήπως με την ψήφιση του νόμου όλα τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για όλους ανεξάρτητα 

σε ποιόν πρώην φορέα ανήκαν? 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 27-1-2020 και ώρα 20:02: 

Αν και ο ΕΦΚΑ είναι ενιαίος φορέας ασφάλισης και πρακτικά είναι ενιαία η μεταχείριση στο 

επίπεδο των εισφορών, στο επίπεδο των παροχών οι ασφαλισμένοι διαχωρίζονται … 

Για παράδειγμα οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν λαμβάνουν 

επίδομα ασθενείας όπως οι μισθωτοί, παράλληλα οι μητέρες αυτοαπασχολούμενοι και 

ελεύθεροι επαγγελματίες δεν δικαιούνται επίδομα κύησης λοχείας, ενώ το επίδομα 

μητρότητας είναι ελάχιστο σε σχέση με των μισθωτών. 

Θα ενοποιηθούν οι παροχές??? 

 

Άρθρο 16 

Πιστοποίηση Ψηφιακά Διαθέσιμου Ασφαλιστικού Χρόνου 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 6-2-2020 και ώρα 17:28: 

Επί του Άρθρου 16 παρ. 1.Να υπάρξει ρητή Δέσμευση στον Νόμο για την τεθείσα 

ημερομηνία(30.04.2020) περί της συγκέντρωσης των ατομικών στοιχείων -δεδομένων από 

τους πρώην φορείς Κοινωνικής ασφάλισης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους 

ασφαλισμένους προκειμένου να γίνονται εγκαίρως οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Σήμερα οι 

πρώην ασφαλιστικοί φορείς απαξιούν να απαντήσουν σε οποιοδήποτε γραπτό ερώτημα (για 

τηλεφωνικό δεν συζητούμε) 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 5-2-2020 και ώρα 16:35: 
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Κύριε Υπουργέ. 

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο θέλω να προσθέσω τα εξής. 

Α) Αφορά το τέως Ταμείο μετάλλου. 

Γνωρίζεται ότι ο χρόνος χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλισμένου χρόνου, 

σε αυτό το ταμείο είναι ιδιαίτερα μεγάλος. 

Για αυτόν τον λόγο έχει κάνει αναφορές και ο Συνήγορος του Πολίτη. 

Οι λόγοι της καθυστέρησης έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι 

α)υπάρχει υποστελέχωση και 

β) όλα τα στοιχεία όλων των εργαζομένων στον χώρο του μετάλλου 

βρίσκονται αποθηκευμένα σε έναν χώρο σε κτίριο της Αθήνας με 

συνέπεια να μην εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι πριν την παρέλευση 

τριετίας, τουλάχιστον. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Να στελεχωθεί άμεσα με υπαλλήλους και να ψηφιοποιηθούν οι χρόνοι 

όλων των ασφαλισμένων ανεξάρτητα από το πότε πρόκειται να 

συνταξιοδοτηθούν οι ασφαλισμένοι σε αυτό το ταμείο. 

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε να μεταφερθούν τα στοιχεία (φάκελοι) 

και σε αλλες 6_7 πόλεις πχ Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, 

Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο έτσι ώστε οι κατά τόπους υπηρεσίες του 

πρώην ΙΚΑ που ασχολούνται με θέματα επικουρικής ασφάλισης να 

προσμετρούν και τον χρόνο σε αυτό το ταμείο επικουρικής ασφάλισης. 

Είναι βέβαιο ότι αν γίνει αυτό, εν θα απαιτείται πάνω από ένας μήνας 

για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων. 

Β) Αφορά ασφαλισμένους με τουλάχιστον 35 χρόνια ασφαλισμένα. 

Κύριε υπουργέ, σας ακούσαμε κατ επανάληψη να λέτε ότι όσοι εργάστηκαν 

πάνω από 35 χρόνια, θα έχουν καλύτερη και δικαιότερη αντιμετώπιση. 

Με αφορμή τα παραπάνω θέλω να σας καλέσω να λάβεται υπ όψη σας την 

παρακάτω περίπτωση. 

Εμείς που συνταξιοδοτηθήκαμε από ειδικά ταμεία θεμελιωσαμε δικαίωμα 

με 35 χρόνια πλήρους ασφάλισης (10500 ημέρες ασφάλισης υπολογισμένες 

με 25 ημέρες για κάθε μηνα). 

Όσοι όμως από εμάς, εργάστηκαν και ασφαλιστηκαν από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970, που δουλεύαμε 26 και 27 ημέρες τον μήνα και σε 

κάποιες εργασίες έως και 30 ημέρες ασφαλισμένες βέβαια,έχουμε αρκετά 

περισσότερο ασφαλισμένο χρόνο ο οποίος σωστά δεν υπολογίστηκε για 

την θεμελίωση ΑΛΛΑ που πρέπει με βάση τις αναφορές σας, να 

προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης μας. 

Γ) Στα ειδικά ταμεία οι εισφορές ήταν αυξημένες (ποσοστιαία) σε σχέση 

με άλλα ταμεία. Αυτό το γεγονός θα αύξηση την σύνταξή μας. 

Επίσης. Κάποιοι χρόνοι ήταν σε Βαρέα επαγγέλματα. Αυτό θα επηρεάσει 

την σύνταξή μας. 

Δ) Αφορά όσους εργαστηκαμε πριν θεμελιωθεί η ηλεκτρονική πληροφόρηση 

για τον ασφαλισμένο χρόνο. 

Εμείς που εργαστηκαμε την δεκαετία του 1970 και του 1980, ακόμα και 

σήμερα, ύστερα απο αναζητησεις σε ασφαλιστικά ταμεία,»ανακαλύπτουμε» 

χαμένα ένσημα. 
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Πρόταση. 

Αφού ζούμε σε ηλεκτρονική εποχή και δεν χρειάζεται για κάθε αλλαγή 

μιας αποφασης να ανατρέχει κανείς χειρόγραφα σε αρχεία και φακέλους, 

να δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο που έχει «ανακαλύψει» 

χαμένα ένσημα που αφορούν είτε κύρια είτε επικουρική σύνταξη, να τα 

προσκομίζει και να προσμετρούνται από την ημέρα της κατάθεσης τους 

και ΟΧΙ αναδρομικά, για να μην δημιουργείται αναταραχή. 

Αυτό κύριε υπουργέ θα επιφέρει δικαιοσύνη σε εμάς που εργαστηκαμε, 

λόγο ανάγκης, από τις εφηβικές μας ηλικίες σε διαφόρων ειδών 

εργασίες. 

Καλή σας επιτυχία. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 4-2-2020 και ώρα 10:42: 

Η συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου του κάθε ενός και της τυχόν διαδοχικής σύνταξης 

(διαφορετικά ταμεία), πλασματικά έτη, αναγνώριση στρατού κλπ, να είναι προσβάσιμη σε 

όλους μέσο της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών με ταυτόχρονη έκδοση τελικής σύνταξης, 

χωρίς ταλαιπωρία και αναμονές ετών, ώστε να γνωρίζει ο ασφαλισμένος τις συντάξιμες 

αποδοχές του πριν αποχωρήσει και να του αποδίδονται άμμεσα. 

Το καθαρό αγροτικό εισόδημα, και όχι το μικτό, μέχρι ποσού 5.000 ευρώ να φορολογείται 

μεν από το πρώτο ευρώ για τους συνταξιούχους δημοσίους κλπ υπαλλήλους, σύμφωνα με 

την τρέχουσα φορολογία των αγροτών, χωρίς να περικόπτετε η σύνταξη, χωρίς περαιτερώ 

μηνιαίες εισφορές. Δεν έχει καμμία σχέση η εργασία, οι εισφορές και η σύνταξή στο δημόσιο 

ή ιδιωτικό τομέα με την διατήρηση της αγροτικής γής (συνήθως κληρονομιάς) και της 

συμμετοχής ενός ατόμου στην παραγωγική διαδικασία. Μετά το ποσό των 5.000 Ευρώ και 

επάνω προβείται στην τυχόν περικοπή σύνταξης αναλογικά και με διαφορετικά ποσοστά 

περικοπής (κλιμακωτά) αναλόγως το ύψος του καθαρού αγροτικού εισοδήματος του κάθε 

ενός. Αν προβείται σε αυτό του είδους την πολιτική από τα 5420 και κάτω μαζί με την μείωση 

της σύνταξης στο 30% και επί πλέον εισφορές 87 μηνιαίως δεν θα υπάρχει καθόλου κέρδος, 

με αποτέλεσμα η γή και η παραγωγή να εγκαταλειφθεί. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 30-1-2020 και ώρα 19:12: 

Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάθε ασφαλισμένος να γνωρίζει τα οικονομικά στοιχεία (π.χ. 

συντάξιμες κατά μήνα αποδοχές από το 2002, κ.α.), τα οποία θα υπάρχουν σε κάποια βάση 

δεδομένων και τα οποία θα τον βοηθούν να υπολογίζει τη σύνταξή του. 

Το καλύτερο θα είναι να υπάρχει εφαρμογή σε κάποιον δημόσιο φορέα στην οποία θα έχουν 

περαστεί όλα τα απαραίτητα από τις υπηρεσίες στοιχεία (οικονομικά και προσωπικά) και θα 

μπορεί με κάποιους κωδικούς(π.χ. του taxisnet) να βλέπει: 

α) από πότε θα μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και 

β)το ποσό της βασικής και την επικουρικής σύνταξης που θα λαμβάνει καθώς και το εφάπαξ. 

Τα στοιχεία αυτά θα τον βοηθήσουν να αποφασίσει πότε θα υποβάλει αίτηση 

συνταξιοδότησης για να μην τρέχει και πληρώνει δικηγόρους/εργατολόγους κάθε λίγο. 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 29-1-2020 και ώρα 14:07: 

Στην ψηφιακή εποχή που προσβλέπει το νομοσχέδιο, μήπως θα μπορούσε να προβλεφθεί 

και η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης όπως όλοι οι 

δημόσιοι υπάλληλοι και όχι ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ; Για παράδειγμα κάποιος που 

μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 60,3 αν δεν τα έχει συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο του 

έτους που πρέπει να υποβάλλει την αίτηση, τότε φορτώνεται επιπλέον μήνες μέχρι τον 
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επόμενο Απρίλιο και μέχρι τον Αύγουστο οπότε θα αποδεσμευτεί από την υπηρεσία. 

Και αν τα προηγούμενα χρόνια χωρίς την ψηφιοποίηση, κρινόταν αυτό αναγκαίο για τον 

προγραμματισμό του αντίστοιχου υπουργείου, σήμερα με όλες τις βάσεις δεδομένων, και 

ειδικά του myschool, δεν μπορεί να μην έχει το συγκεκριμένο υπουργείο μητρώο 

εκπαιδευτικών που μπαίνει σε συνταξιοδοτικό καθεστώς, ώστε να προβλέψει την 

αντικατάστασή τους. Με μια δεσμευτική δήλωση του υπαλλήλου ότι θα παραιτηθεί την 

συγκεκριμένη ημερομηνία ή αντικατάστασή του θα είναι άμεση και μπορεί να 

προγραμματιστεί από μήνες. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 28-1-2020 και ώρα 19:15: 

Να προστεθεί παράγραφος στην οποία να αναφέρεται ότι: Εφόσον για τον αιτούντα σύνταξη 

έχει ήδη εκδοθεί από τον ΕΦΚΑ προηγούμενη απόφαση συνταξιοδότησης, τότε τα δεδομένα 

της προηγούμενης που αφορούν στον ασφαλιστικό χρόνο και τις συντάξιμες αποδοχές δεν 

θα αγνοηθούν, αλλά ότι θα λαμβάνονται υπόψη και θα συμψηφίζονται κατά την έκδοση της 

νέας συνταξιοδοτικής απόφασης. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 28-1-2020 και ώρα 19:58: 

 

Να επισημανθεί ότι οι ασφαλιστικές εισφορές προ της 01.01.2002 δεν θα αγνοηθούν, αλλά 

ότι αυτές θα αναζητηθούν και θα συγκεντρωθούν με σκοπό την απονομή της σωστής 

ανταποδοτικής σύνταξης, η οποία θα βασίζεται στον πραγματικό μέσο όρο όλων των 

συντάξιμων αποδοχών της συνολικής ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων πολιτών και 

όχι μόνο εκείνης που περιορίζεται στις εισφορές του χρονικού διαστήματος μετά από την 

01.01.2002. 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 25-1-2020 και ώρα 22:41: 

Θα πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά για το που τηρείται το σύνολο δεδομένων και ατομικών 

στοιχείων που αφορούν την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την απονομή 

συντάξεων και την μεταβίδαση στοιχείων που αφορούν τους ασφαλισμέ-νους του Δημοσίου 

(συμπεριλαμβανομένων των ενστόλων και των αιρετών) 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 25-1-2020 και ώρα 12:32: 

Ναί όντως υπάρχει πρόσβαση ηλεκτρονικά για κατάθεση αίτησης σύνταξης, αλλά δεν έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία γενικά, υπάρχουν πολλές ελλείψεις διασύνδεσης με άλλες 

υπηρεσίες όπως η στρατολογία κ.α. και δε λαμβάνεται υπ’ όψιν η αίτηση. Για παράδειγμα 

εγώ την έκανα και χειρόγραφα πλέον της ηλεκρτονικής καθ’ ότι ο υπάλληλος μου το ζήτησε. 

Ελπίζουμε ότι με τον παρόντα νόμο αυτά θα διορθωθούν 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 25-1-2020 και ώρα 10:41 

ΗΔΗ Ο ΕΦΚΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 2002 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΜΕΝΕΙ ΟΜΩΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

 

Άρθρο 17 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διαδικασίας Απονομής Σύνταξης ΑΤΛΑΣ 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 7-2-2020 και ώρα 17:50: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – Ισχύουσα κατάσταση: 

Για τους υγειονομικούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ως χρόνος ασφάλισης 

αναγνωρίζεται ο χρόνος άσκησης του ελευθερίου επαγγέλματος. Αν για κάποιο χρονικό 

διάστημα ο υγειονομικός δεν μπορεί να αποδείξει ότι ασκούσε το επάγγελμα του, είτε με τα 

βιβλία εσόδων και εξόδων είτε με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, και ανεξάρτητα αν είχε 

καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζονταν ως 

ασφαλιστέος χρόνος. 

ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Για το χρονικό διάστημα που ο υγειονομικός ασκούσε το επάγγελμα του και είχε καταβάλει 

τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές αλλά για λόγους αντικειμενικούς π.χ. διακοπή της 

δραστηριότητας, πτώχευση του πρώην εργοδότου ή αδυναμία εύρεσης αντιστοίχων 

βεβαιώσεων λόγω καταστροφής των βιβλίων και στοιχείων του εργοδότου, να γίνεται 

πιστοποίησης του χρονικού αυτού διαστήματος από τον αντίστοιχο επιστημονικό συλλόγου, 

που ο ασφαλισμένος υγειονομικός ανήκε. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 7-2-2020 και ώρα 16:27: 

 

Επί του άρ. 17 παρ. 6: Η αναφορές σε τραπεζικό λογαριασμό και τράπεζα, είναι λανθασμένες 

καθώς αντιβαίνουν στο Ευρωπαϊκό δίκαιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, ήτοι στην Οδηγία 

(ΕΕ) 2015/2366 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, η οποία 

ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις». 

Έτσι, κάθε αναφορά στο παρόν σχέδιο σε «τραπεζικό λογαριασμό» , σε «τράπεζα», σε 

«πιστωτικό ίδρυμα» οφείλει να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί από «λογαριασμό 

πληρωμών» (αντί λογαριασμού που τηρείται σε τράπεζα), από «πάροχο υπηρεσιών 

πληρωμών του Ν 4537/2018 όπως ισχύει » (αντί του όρου τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα). 

Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα είναι μόνο μία υποκατηγορία των παρόχων 

υπηρεσιών πληρωμών, ως εκ τούτου η αποκλειστική αναφορά σε πιστωτικά ιδρύματα εν 

προκειμένω εισάγει δυσμενή, αδικαιολόγητη και αντίθετη προς το Ευρωπαϊκό δίκαιο 

διάκριση εις βάρος των λοιπών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (ιδρύματα πληρωμών, 

ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος κ.ά.). 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 7-2-2020 και ώρα 14:59: 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αιτιολόγηση της προτεινόμενης συμπλήρωσης του νόμου: 

Έχω υποβάλει αιτήσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ και από το ΤΣΜΕΔΕ μετά την έναρξη 

της ισχύος του Ν. 4387/12-5-2016. Από μεν το ΙΚΑ έχω ήδη λάβει σύνταξη, από το ΤΣΜΕΔΕ 

όμως έχει παρέλθει χρόνος 3 ετών και 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 

μου χωρίς αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, κατά την επίσκεψή μου στο ΤΣΜΕΔΕ προ 2 περίπου 

εβδομάδων πληροφορήθηκα ότι δεν έχουν λάβει την σχετική εγκύκλιο και το αντίστοιχο 

λογισμικό για τον υπολογισμό των συντάξεων των διπλοσυνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ οι οποίοι 

έχουν υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 4387/12-5-

2016. 

Επειδή έχει ήδη παρέλθει σημαντικός χρόνος από την αίτησή μου για συνταξιοδότηση από 

το ΤΣΜΕΔΕ, ερώτησα αν θα μπορούσα να λάβω προσωρινή σύνταξη από το ΤΣΜΕΔΕ και 

έλαβα την απάντηση ότι αυτό δεν είναι δυνατόν επειδή ήδη λαμβάνω μία σύνταξη (στην 

προκείμενη περίπτωση από το ΙΚΑ). 

Μου είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί πρέπει να διαφοροποιούνται οι συνταξιούχοι του 
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ΤΣΜΕΔΕ της ανωτέρω αναφερόμενης κατηγορίας ως προς εκείνους του ΙΚΑ όσον αφορά τον 

χρόνο παροχής της σύνταξης από την ημερομηνία της υποβολής της σχετικής αίτησης. Ο κάθε 

ασφαλιζόμενος πολίτης καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές του ανάλογα με την 

δραστηριότητα και τις αποδοχές του και αναμένει να διατηρήσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο 

εισοδήματος μετά την συνταξιοδότησή του ώστε να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις 

διάφορες υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Πολιτεία 

οι οποίες είναι απαιτητές με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση (τόκοι, οικονομικές ποινές) 

σε περίπτωση καθυστέρησης. 

Επειδή τυχόν υπέρμετρη καθυστέρηση της συνταξιοδότησης θίγει βαρύτατα τον κάθε 

πολίτη, προτείνω να θεσμοθετηθεί η παροχή προσωρινής σύνταξης εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος (π.χ. το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 3μηνο) σε κάθε άτομο το οποίο καταθέτει 

αίτημα συνταξιοδότησης (εφόσον φυσικά δικαιούται την λήψη σύνταξης), αδιακρίτως του 

εάν ο αιτών δικαιούται την λήψη σύνταξης από έναν ή περισσότερους φορείς ασφάλισης. 

Όπως αντιλαμβάνεσθε, η ανωτέρω περιγραφείσα περίπτωση δεν αφορά αποκλειστικά εμένα 

αλλά όλους τους συναδέλφους μου μηχανικούς οι οποίοι εμπίπτουν στην ανωτέρω 

αναφερόμενη κατηγορία. 

Πρόταση συμπλήρωσης του νόμου: 

Ο e-ΕΦΚΑ θα δίνει σε κάθε ασφαλισμένο ο οποίος θα καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης 

προσωρινή σύνταξη από κάθε φορέα ασφάλισης στον οποίον έχει ασφαλισθεί μετά την 

πάροδο (π.χ.) 3μήνου από την αντίστοιχη αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την έκδοση της 

κανονικής σύνταξής του. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 7-2-2020 και ώρα 12:15: 

Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών 

Συνεισφορά της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών Ε.Ο.Τ. και του σωματείου μέλους της 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών Π.Σ.Τ. στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου 

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» και υποβολή προτάσεων επ’ αυτού. 

1) Άρθρο 17 

Στους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω 

που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή αναπηρίας η απόφαση συνταξιοδότησης να 

αποστέλλεται στο δηλωθέν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκτός των άλλων, και σε μορφή 

προσβάσιμη και αναγνώσιμη από λογισμικό ανάγνωσης οθόνης από άτομα με προβλήματα 

όρασης, καθώς και με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, 

δεδομένου ότι, δυστυχώς, πολλά άτομα με προβλήματα όρασης και δη τρίτης ηλικίας δεν 

είναι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολλές φορές δεν έχουν οικείο άτομο για να 

τους εξυπηρετήσει μέσω της δικής του ηλεκτρονικής διεύθυνσης. 

2) Άρθρο 26 

Άτομα με προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω συνταξιοδοτούνται με 

βάση το ν. 612/77 και τους σχετικούς μεταγενέστερους νόμους, έχοντας διανύσει εργασιακό 

βίο τουλάχιστον 15 χρόνων. Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης παρατηρείται το 

παράδοξο, το οποίο επιβάλλεται να θεραπευτεί άμεσα, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί 

από τον πρώην ΟΓΑ άτομο με πρόβλημα όρασης πρέπει να έχει ποσοστό αναπηρίας 100% 

και μόνο. Εδώ υπάρχει προφανής αναντιστοιχία των ποσοστών αναπηρίας και επιβάλλεται 

άμεσα η νομοθετική εξίσωση του δικαιώματος με βάση την ευνοϊκότερη διάταξη. 

3) Στο άρθρο 27 παράγραφος 4 να προβλεφθεί ζ εξαίρεση και για τους τυφλούς και τα άτομα 

με προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που λαμβάνουν σύνταξη λόγω 
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αναπηρίας και όχι μόνο λόγω γήρατος. Επιπλέον και για το λόγο ότι η σύνταξη δεν είναι 

επίδομα αναπηρίας, για να δίνεται με βάση τη βαρύτητα αναπηρίας, ζητάμε την άμεση 

εφαρμογή της χορήγησης του 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη σε όλους 

τους συνταξιούχους με αναπηρία ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας. 

4) Κατάργηση των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ των ατόμων με 

οπτική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω. 

5) Επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/ 

συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία. 

Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 

(ΦΕΚ 48 τ. Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν.3996/2011, σύμφωνα με την 

οποία: 

«4.α. Γονείς και αδέλφια ατόμων άγαμων με οπτική αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω, τα 

οποία δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου 

δημόσιου φορέα, καθώς και σύζυγοι ατόμων με οπτική αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω, 

εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών 

εργασίας ή 25 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως 

χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση». 

6) Επαναφορά της ρύθμισης της παρ. 5α του άρθρου 5 του ν. 3232/04, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 26 του ν. 4075/2012, σύμφωνα με την οποία, παιδιά ορφανά και από τους δύο 

γονείς, που πάσχουν από οπτική αναπηρία και συνοδές αναπηρίες που επιφέρουν ποσοστό 

αναπηρίας 80% και άνω, να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ο 

θανών γονέας, ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που δικαιούταν να λάβει ο 

θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν 

παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

ν.4387/16, παρ. 4Α, περίπτωση γ, το ορφανό παιδί και από δύο γονείς δικαιούται το 50% της 

σύνταξης του γονέα και δεν υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη για το παιδί με οπτική αναπηρία. 

7) Ζητείται νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη κενού ώστε σε περίπτωση που τέκνο με 

οπτική αναπηρία και συνοδές αναπηρίες που επιφέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, 

το οποίο παίρνει μέρος από τη σύνταξη του θανόντος πατέρα του, εργαστεί, το μέρος της 

σύνταξης που θα του διακοπεί να μεταβιβαστεί στη μητέρα του. 

8) Αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι τυφλοί συνταξιούχοι με ποσοστό 

αναπηρίας 80% και άνω του ιδιωτικού τομέα με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του 

2ου μνημονίου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222 τ.Α’) και του ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’), που επικύρωσε προηγούμενη Π.Ν.Π., σε αντίθεση με τους τυφλούς 

συνταξιούχους του δημοσίου και παραπληγικούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με 

αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, οι οποίοι ορθώς δεν υπέστησαν καμία 

περικοπή της σύνταξής τους. 

9) Τροποποίηση και επικαιροποίηση του Πορίσματος της Επιτροπής του Υπουργείου 

Εργασίας με τις θέσεις της Συνομοσπονδίας και των φορέων της για την ενιαιοποίηση των 

συντάξεων αναπηρίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11, του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 

85 τ. Α΄), προκειμένου να τεθούν σε ισχύ ενιαίοι κανόνες συνταξιοδότησης και απονομής 

ασφαλιστικών παροχών λόγω αναπηρίας. 

10) Ζητείται νομοθετική ρύθμιση στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης όσων 

συνταξιοδοτούνται στην 15ετία με τον ν.612/1977 ή με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007. Για 

τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με τις ανωτέρω διατάξεις, κρίνεται απαραίτητο, ο 
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υπολογισμός της σύνταξής τους να γίνεται στη βάση των 40 και όχι των 35 ετών κατόπιν της 

θέσης σε ισχύ του ν. 4387/2016 που προβλέπει πλήρη σύνταξη στα 40 έτη και όχι στα 35. 

11) Ζητείται νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη κενού στον τρόπο υπολογισμού της 

σύνταξης βάση του ν.612/1977 στα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ. 

Για τους υπαγόμενους στις διατάξεις του ν.612/1977, το ποσοστό της σύνταξης υπολογίζεται 

στη βάση των 35 ετών. Δεν εφαρμόζεται το ίδιο όμως σε ασφαλισμένους των ταμείων 

ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ οι οποίοι κατά τον εργασιακό τους βίο έχουν υπάρξει μισθωτοί και άνεργοι 

(ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με την ορολογία των συγκεκριμένων ταμείων). Στα εν 

λόγω ταμεία υπάρχει νομοθετικό κενό, δεν ορίζεται πως θα υπολογιστούν τα πλασματικά 

χρόνια έως την 35ετία. 

Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να προσδιορίζει τον τρόπο 

υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών με βάση την πλειονότητα του χρόνου ασφάλισης 

με ετεροχρονισμένη ισχύ για άτομα με οπτική αναπηρία με ποσοστό 80%και άνω που 

ανήκουν στο νέο ασφαλιστικό, κάτι που είναι δεδομένο στα ασφαλιστικά ταμεία και 

υπάρχουν ανάλογα νομικά δεδομένα. 

12) Την ψήφιση διάταξης νόμου, με την οποία να προβλέπεται η συνέχιση χορήγησης 

σύνταξης στα τυφλά τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων αγροτών από το 18ο έτος της 

ηλικίας τους και μετά, και μετά την ενιαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων την 01.01.2018, 

και στο ίδιο ύψος της προϊσχύουσας νομοθεσίας, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας 

13) Πρόβλεψη ειδικής ρύθμισης για την τακτοποίηση των οφειλών που έχουν πρώην 

ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ. Οι οφειλές αυτές, κυρίως για τα άτομα με οπτική αναπηρία των 

οποίων η γνωμάτευση αναπηρίας έχει περιορισμένη ισχύ, δεν υπόκεινται στις ευεργετικές 

ρυθμίσεις των δόσεων των οφειλών τους, με αποτέλεσμα να μην τους χορηγείται η σύνταξη 

αναπηρίας τους, με συνέπεια τα άτομα αυτά να μην έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης. 

14) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016, από την έναρξη ισχύος του 

νόμου, το ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, και καταργείται κάθε άλλη 

γενική ή ειδική διάταξη. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να χορηγήσει το ΕΤΕΑ 

το επίδομα απολύτου αναπηρίας στους τυφλούς συνταξιούχους, διότι λόγω της ανωτέρω 

διάταξης δεν ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3518/2006, η οποία αναφέρει: 

« Άρθρο 58 Ειδικές ρυθμίσεις Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 

(ΦΕΚ 68 Α`), όπως ισχύουν, προσαύξηση της σύνταξης δεν χορηγείται από Φορείς και 

Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι 

τυφλοί συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν 

ήδη συνταξιοδοτηθεί, των οποίων οι συντάξεις προσαυξάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύουν». 

Ως εκ τούτου ζητάμε την επαναφορά της ανωτέρω διάταξης. 

15) Στο άρθρο 39 η απαλλαγή για την εισφορά του 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ να υπολογίζεται επί του 

συνόλου της κύριας και επικουρικής σύνταξης των τυφλών που λαμβάνουν επίδομα 

απολύτου αναπηρίας ή ανικανότητας. 

16) Στο άρθρο 48 να προστεθεί παράγραφος με την οποία να προβλέπεται ότι το μέρισμα για 

τους τυφλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς μερισματούχους θα ορίζεται σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3620/2007. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 6-2-2020 και ώρα 09:47: 
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Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 αναφέρεται: 4. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει στην 

κατοχή του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει 

ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού 

Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική 

αίτηση και να προσκομίζει σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή 

ηλεκτρονικής αίτησης τα φυσικά παραστατικά στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για 

έλεγχο, πιστοποίηση και ψηφιοποίηση. 

Πρόταση: Αντί να οργανώνεται η εν λόγω διαδικασία κατά την διαδικασία υποβολής αίτησης 

συνταξιοδότησης μήπως πρέπει να επενέλθει το θέμα συγκένρτωσης, ελέγχου και 

ψηφιοποίησης όλου του ασφαλιστικού βίου στο σύστημα ΗΛΙΟΣ ώστε ο κάθε 

ενδιαφερόμενος αλλά και η υπηρεσία του ΕΦΚΑ να γνωρίζει εκ των προτέρων αν έχει 

συμπληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος (αθροιστικά με τα όοια πλασματικά έτη αιτηθεί 

κάποιος) ασφάλισης για σύνταξη, το ποσό που προκύπτει κτλ. 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 2-2-2020 και ώρα 12:55: 

Και σ΄αυτό το νομοθέτημα ο πολίτης θα «πιεστεί, θα «ζημιωθεί» ή και θα «απωλέσει» 

δικαίωμά του αν δεν ανταποκριθεί στα χρονικά όρια που του τίθενται. Η πολιτεία από την 

άλλη μεριά έχει την «δυνατότητα» να βγάζει συντάξεις όποτε θέλει, να επιστρέφει 

αναδρομικά όποτε θέλει (και αν θέλει) και να μην «τιμωρείται». 

Αναφέρομαι προφανώς στην παράγρ.4 του άρθρου σχετικά με το χρονικό περιορισμό των 15 

ημερών για την προσκόμιση των «φυσικών» παραστατικών για χρόνο ασφάλισης που δεν 

έχει ψηφιοποιηθεί, άλλως ο συγκεκριμένος χρόνος χάνεται (!!!!!) 

Σοβαρολογείτε; 

Πότε και πως θα έχει ενημερωθεί ο πολίτης για τον χρόνο ασφάλισής του που έχουν 

ψηφιοποιήσει οι υπηρεσίες σας, ώστε να ξέρει για ποιο χρόνο ασφάλισης να ψάξει για 

φυσικά παραστατικά. Αγνοείτε ότι, το ΙΚΑ για να βρει παλιά ένσημα θέλει 4 – 6 μήνες; 

Αν εσείς ως πολιτεία αναλάβετε την υποχρέωση να ενημερώνετε (με ιδιαίτερη προσωπική 

ειδοποίηση), ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, όλους τους πολίτες (μετά την ηλικία, π.χ. των 58 ή 60) για τον 

ψηφιοποιημένο χρόνο ασφάλισής του, τότε μπορείτε να απαιτήσετε και από τον πολίτη να 

προσκομίσει τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.(ΣΗΜ: Αν η 

παραπάνω ενημέρωση προβλέπεται από κάποιο άλλο νομοθέτημα ή υπηρεσία … έχει 

καλώς.) 

Δεν είναι δυνατόν να διαγράφετε τόσο εύκολα χρόνο εργασίας και εισφορές. 

Θα μπορούσε κάλλιστα να προβλεφθεί εντός 15 ημερών ο πολίτης να δηλώσει αν συμφωνεί 

ή όχι με τον ψηφοποιημένο χρόνο ασφάλισής του. Αν ναι, να συνεχίζεται η διαδικασία 

συνταξιοδότησης … αν όχι, να διακόπτεται αυτή (υπαιτιότητα του πολίτη) μέχρι την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 29-1-2020 και ώρα 21:19: 

Κύριε Υπουργέ, για την διευκόλυνση του ασφαλισμένου αλλά και του e-ΕΦΚΑ και την άμεση 

απονομή της σύνταξης, θεωρώ ότι η υποχρέωση του ασφαλισμένου για την προσκόμιση του 

αποδεικτικού για ψηφιοποίηση πρέπει να υπάρχει από την στιγμή που γίνει από αυτόν 

αντιληπτό κατά την περίοδο του εργασιακού του βίου έως και τις 15 ημέρες μετά την 

υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης του. Σας ευχαριστώ. 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 26-1-2020 και ώρα 22:17: 

Στην παρ. 6. Σε περίπτωση οφειλόμενου πλασματικού χρόνου το ποσό της παρακράτησης 

από την σύνταξη θα είναι έντοκο ή όχι ; 

Ποιά η προθεσμία προσφυγής και ενώπιον τίνος; 
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Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 25-1-2020 και ώρα 23:44: 

συμπλήρωση της παρ. 6 

Προκειμένου για ασφαλισμένους του Δημοσίου να συμπληρώνεται και ο αριθμός 

πρωτοκόλου της αίτησης για αναγνώριση χρόνου/χρόνων που τυχόν έχει υποβληθεί στο 

παρελθόν . 

 

Άρθρo 18 

Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 2-2-2020 και ώρα 13:05: 

 

Ανεξάρτητα από την διαδικτυακή σύνδεση των υπηρεσιών, θα μπορούσε να προβλεφθεί η 

υποχρεωτική χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων στον πολίτη κατά την στιγμή της 

απόλυσής του από το στρατό και κατά την λήψη του πτυχίου του, μαζί με όλα τα υπόλοιπα 

έγγραφα που του χορηγούνται. Διευκολύνονται έτσι και οι Υπηρεσίες και ο πολίτης από 

τυχόν μελλοντικές ενέργειες για την έκδοση αυτών των εγγράφων. 

 

Με  τα σχόλια επί των άρθρων 10-18 διατυπώνονται παρατηρήσεις ως προς την 

προτεινόμενη ψηφιοποίηση της διαδικασίας απονομής συντάξεων και τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό  του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικών ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 

Προτείνονται  τροποποιήσεις οι οποίες θα  τύχουν μελέτης και επεξεργασίας για πιθανή 

ένταξη τους σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία. Διατυπώθηκαν και άλλα σχόλια τα 

οποία είναι διάφορα του αντικειμένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

 

Οι περισσότερες τοποθετήσεις των συμμετεχόντων αφορούν στo Τρίτο Μέρος του 

νομοσχεδίου με τίτλο «Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις-Ελεύθερη Επιλογή 

Ασφαλιστικής Κατηγορία (  1.316 σχόλια).   

 

 

Παρουσίαση σχολίων επί των άρθρων 19-49 

 

Άρθρο 19  

Αντικείμενο-Σκοπός 

 

Επί  του άρθρου  19 διατυπώθηκε σημαντικός αριθμός σχολίων  (15) τα οποία είναι διάφορα του περιεχομένου 

της εν λόγω ρύθμισης. Εν αντιθέσει, αφορούν την εν γένει ασφαλιστική μεταρρύθμιση και άπτονται των βασικών 

πυλώνων αυτής . 

 

 

Άρθρο 20  

 Γενικές Αρχές-Εγγυητική ευθύνη του Κράτους 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 7-2-2020 και ώρα 17:08: 

Οι έννοιες «της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της αναδιανομής» 

είναι αλληλοαποκλειόμενες με την έννοια «της ανταποδοτικότητας». Οι Έλληνες πολίτες δεν 

είμαστε ευήθεις. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε πολίτη να 

προσφέρει για την ασφάλιση άλλων. Οι «κοινωνικώς ευαίσθητοι» μπορούν εδώ να 
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διαπρέψουν. 

Το ότι το κράτος μεριμνά για την ασφάλιση και μάλιστα μόνο των εργαζομένων αποτελεί 

κρατιστική παρέμβαση σοσιαλιστικής νοοτροπίας εκτός κάθε έννοιας σεβασμού της 

ελευθερίας του πολίτη και επομένως ΔΕΝ δικαιολογείται. Σχολιασμός ως ο αντίστοιχος στο 

Άρθρο 19. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να παρέχεται στον πολίτη το δικαίωμα επιλογής αποκλειστικά 

ιδιωτικής ασφάλισης. 

Επίσης, η συσχέτιση της ασφάλισης με την εργασία δεν λαμβάνει υπόψη της ότι οι κίνδυνοι 

εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης υπάρχουν ανεξαρτήτως 

της εργασιακής ενασχόλησης ή μη και επομένως η συσχέτιση αυτή ΔΕΝ δικαιολογείται. 

Σχολιασμός ως ο αντίστοιχος στο Άρθρο 19. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να αποσυνδεθεί η 

υποχρεωτικότητα της ασφάλισης από την προϋπόθεση οιασδήποτε εργασιακής 

ενασχόλησης. 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 7-2-2020 και ώρα 17:06: 

Η αρχή της ισότητας, το κράτος δικαίου και η στοιχειώδης λογική επιτάσσουν, ο 

ασφαλιστικός χρόνος να μετρά το ίδιο, ανεξάρτητα αν η εργασία έλαβε χώρα στα 20, στα 30, 

στα 40, στα 50 ή στα 60-62 ενός εργαζόμενου. Είναι λοιπόν άδικη και παράνομη κατά την 

άποψή μου η διάταξη που υποχρεώνει έναν εργαζόμενο-υποψήφιο συνταξιούχο να έχει 100 

ένσημα κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία του εργασιακού του βίου και δεν του δίνει το 

δικαίωμα να βγει με μειωμένη σύνταξη στα 62, ακόμη και αν τα χρόνια εργασίας του 

υπερκαλύπτουν την σχετική προϋπόθεση του νόμου γιατί η εργασία του έλαβε χώρα σε 

προηγούμενο διάστημα. Η αδικία-παρανομία αυτή μεγεθύνεται όταν τοποθετείται στο 

σημερινό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, όπου είναι δυσκολότερο να βρει εργασία ο 

μεγαλύτερος σε ηλικία σε σχέση με τον νεαρότερο. 

Για να το πω πιο απλά με την ισχύουσα ρύθμιση, τιμωρείτε τον μεγαλύτερης ηλικίας 

εργαζόμενο παρουσιάζοντας την ανεργία σαν επιλογή του. 

Το σχόλιο αυτό θεματικά ενισχύει τον ισχυρισμό-πρόταση του κ.Νίκου, με τον οποίο απόλυτα 

συμφωνώ και βρίσκεται σαν σχόλιο καταχωρημένο στην παρούσα διαβούλευση στο άρθρο 

1 με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2020,ώρα 18.08. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 4-2-2020 και ώρα 19:22: 

Στο άρθρο 20, §2 ότι «Το Κράτος…έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των 

ασφαλιστικών παροχών»ενώ στο άρθρο 3, §1,εδ.΄γ αναφέρεται ότι «Η επιχορήγηση από τον 

Κρατικό προϋπολογισμό για την χρηματοδότηση της εθνικής σύνταξης και την εκπλήρωση 

της πλήρους εγγυητικής υποχρέωσης του Κράτους». 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει το εύλογο δίλημμα εάν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, 

το Κράτος εγγυάται την «ανταποδοτική σύνταξη» ή όχι; 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 3-2-2020 και ώρα 15:33: 

Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και τις υποχρεωτικότητας πώς ακριβώς 

εφαρμόζονται-εκφράζονται-υλοποιούνται, στην περίπτωση των στελεχών των Ενόπλων 

Δυνάμεων τα οποία ΔΕΝ έχουν φορέα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ; 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 3-2-2020 και ώρα 12:15: 
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Για να διέπεται το ασφαλιστικό μας σύστημα από κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, 

αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα, θα έπρεπε η ασφαλιστική μας νομοθεσία να είχε 

συμπεριλάβει κάποια ρύθμιση που να δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου 

σπουδών σε όσους εργάζονταν όταν σπούδαζαν. Η ισχύουσα νομοθεσία(Ν.3863/10 και Υ.Α. 

Κουτρουμάνη) δεν δίνει αυτήν την δυνατότητα.Η κατηγορηματική αλλά παραπλανητική ως 

προς την πρόθεση, κατά την άποψή μου αρχική τοποθέτηση του νόμου(Ν.3863/10 και Υ.Α. 

Κουτρουμάνη) , με έκανε να αργήσω πολύ να πιστέψω αυτό που εξαρχής φαινόταν 

αδιανόητο να συμβαίνει ότι δηλαδή όποιος είχε «το προνόμιο της εργασίας» σε όλη τη 

διάρκεια των σπουδών του ήταν εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου. Προφανώς γιατί δεν 

είχε ανάγκη από την κοινωνική δικαιοσύνη που ο Ν.3863/10 απονέμει μόνον με την 

αναγνώριση του χρόνου σπουδών. Γιατί άραγε δεν υπήρξε παράλληλα κάποια ρύθμιση, σαν 

εναλλακτικό αντιστάθμισμα της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών(για τις περιπτώσεις που 

η αναγνώριση δεν ήταν δυνατή λόγω ασφάλισης) που να αποζημιώνει και όσους εργάζονταν 

σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους για το γεγονός ότι έκαναν δύο πράγματα μαζί; Γιατί 

άραγε ο χρόνος σπουδών δεν υπολογίζεται σαν ενιαίος χρόνος που επιβαρύνει τον 

εργασιακό βίο(όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα) αλλά υπολογίζεται μόνον σαν 

αναγνώριση χρόνου σπουδών του Ν.3863/10 όταν δεν υπάρχει ασφάλιση; Γιατί δεν 

δικαιούται χρόνο σπουδών όποιος είχε ανάγκη την εργασία όταν σπούδαζε και τον 

δικαιούται όποιος δεν την είχε ανάγκη; Εάν τα παραπάνω «γιατί» είχαν απαντηθεί μέσω του 

νόμου, θα πίστευα κι εγώ ότι υπήρξε πραγματική πρόθεση αναγνώρισης του χρόνου 

σπουδών. Είναι πολλά τα « γιατί» που ο νόμος δημιουργεί επειδή δεν αντιμετώπισε με όρους 

ισότητας παρόμοιες περιπτώσεις. Αυτά αναφέρω στην από 9/2/2016 επιστολή-αίτημά μου 

προς το Υπουργείο Εργασίας και σε όλη την επακολουθήσασα αλληλογραφία μου(την οποία 

μπορώ να θέσω στη διάθεσή σας). 

Είμαι 60 ετών, με 34,5 έτη εργασίας και ασφάλισης στο ΙΚΑ, με σπουδές παράλληλα με την 

εργασία μου στα πρώτα χρόνια του εργασιακού μου βίου, παλιά ασφαλισμένη(1980), χωρίς 

κανένα δικαίωμα αναγνώρισης και αφημένη στη μοίρα μου από το Ν.3863/10 γιατί αν και 

σπούδασα σε πανεπιστήμιο δεν έχω δικαίωμα αναγνώρισης ούτε μιας ημέρας σπουδών, ενώ 

αναγνώριση λόγω σπουδών δίνεται ακόμη και για ιδιωτικές σχολές όταν υπάρχει κενός από 

ασφάλιση χρόνος. Θα βγω στη σύνταξη 67 ετών (με όσα χρόνια εργασίας θα έχω τότε), αφού 

οι δικές μου σπουδές αντιμετωπίστηκαν σαν «αναψυχή» από την ασφαλιστική νομοθεσία. 

Αναγνωρίζοντας χρόνο σπουδών, παρόμοιες και με μικρή απόκλιση ως προς την ηλικία 

περιπτώσεις ασφαλισμένων είναι ήδη συνταξιούχοι από τα 56 τους χρόνια με λιγότερα έτη 

εργασίας από μένα. 

Θα επιθυμούσα και προτείνω σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο να συμπεριληφθεί νομοθετική 

ρύθμιση που να αποκαθιστά για την δική μου περίπτωση και όποιες άλλες περιπτώσεις 

υπάρχουν σαν τη δική μου, την αδικία που υφίσταμαι από το σύστημα(Ν.3863/10 και 

Υ.Α.Κουτρουμάνη) επειδή συνέπεσαν οι σπουδές μου με εργασία και ασφάλιση, δυσαρμονία 

και παρανομία (παραβίαση αρχής της ισότητας και του κράτους δικαίου) που οι περιορισμοί 

της χώρας από τα μνημόνια δεν επέτρεψαν να ρυθμιστεί. 

Βρίσκομαι στην διάθεσή σας για όποια πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 28-1-2020 και ώρα 19:49: 

Να επισημανθεί ότι οι κανόνες των συνταξιοδοτικών παροχών είναι οι ίδιοι για όλους τους 

ασφαλισμένους πολίτες και οι απονεμόμενες συνταξιοδοτικές παροχές ότι είναι επίσης ίδιες 

και ανάλογες των ασφαλιστικών εισφορών τους και των διανυθέντων ετών ασφάλισης 
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αυτών, και ότι δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων, των ιδιωτικών 

υπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών. 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 27-1-2020 και ώρα 11:53: 

Το ασφαλιστικό σύστημα διέπεται από τις αρχές της κοινωνικής <>, Δικαιοσύνη και 

ανταποδοτικότητα σημαίνει Από τα λίγα Ελληνικά που ξέρω 

Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, 

<Εγγυάται και διασφαλίζει την επάρκεια των παροχών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και 

τη βιωσιμότητα του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των 

ασφαλιστικών Παροχών. 

Ποιών παροχών την βιωσιμότητα Εγγυάται και Διασφαλίζει? Αυτών του PSI και των 

μνημονιακών περικοπών , Που κατακρεούργισαν τίς παροχές αυτών που πλήρωσαν τις 

υψηλές εισφορές με τα πολλά χρόνια εργασίας? 

Το ίδιο σενάριο συνεχίζει και αυτός ο Νόμος, Χαμηλές εισφορές υψηλά ποσοστά 

αναπλήρωσης , υψηλές εισφορές χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης . 

Τουλάχιστον μήν χρησιμοποιείται τους Ορους Δικαιοσύνη και Ανταποδοτικότητα 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 26-1-2020 και ώρα 11:46: 

Ε αφού θα ΕΓΓΥΗΘΕΙ το ΚΡΑΤΟΣ ΄΄μένουμε ήσυχοι΄΄.Κατά το παρελθόν όποτε εγγυήθηκε το 

κράτος μετά από λίγο χρονικό διάστημα υποστήκαμε μειώσεις είτε σε προσωπικό 

επίπεδο(συντάξεις,μερίσματα κλπ),είτε τα ταμεία μας υπέστησαν βάναυσο βιασμό(βλέπε 

΄΄κούρεμα PSI και άλλα τινά). 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 25-1-2020 και ώρα 13:28: 

Η γενική αρχή της ισότητας δεν τηρείται σε σειρά διατάξεων. Παραμένει ο διαχωρισμός νέων 

και παλαιών συνταξιούχων προ και μετά τις 12/5/2016 ακόμα και ανθρώπων οι οποίοι είχαν 

ήδη θεμελιώσει και κατοχυρώσει τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα πρίν τις 12/5/2016 σε 

πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις του ΣΤΕ. 

Επιπλέον δεν εξισώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών και μισθωτών. Οι μεν 

μισθωτοί πληρώνουν το 6,67% του μικτού μισθού ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 20% 

κάτι το οποίο επίσης κρίθηκε αντισυνταγματικό. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι ασφαλιστέες 

αποδοχές των μη μισθωτών να είναι τραγικά χαμηλές και να συμπαρασύρουν την 

ανταποδοτική σύνταξη. 

 

Άρθρο 21 

Πηγές και φύση κανόνων 

 

 Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 31-1-2020 και ώρα 01:57: 

 

Με το άρθρο 1 του παρόντος, ο Ε.Φ.Κ.Α. μετονομάζεται σε e-Ε.Φ.Κ.Α. Η μετονομασία αυτή 

πρέπει να διατηρείται στα υπόλοιπα άρθρα του Σ/Ν. 

«Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής αφορούν στο κοινωνικό (γενικό) 

συμφέρον και είναι αναγκαστικής εφαρμογής. Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης έχουν 

πρωταρχική πηγή το Σύνταγμα, θεσπίζονται με νόμο και με πράξεις κανονιστικού 

περιεχομένου κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.» Όπως σχεδόν όλοι οι κανόνες. Τα εδάφια αυτά 

είναι μάλλον περιττά. 
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«Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο Κανονιστικές πράξεις θεσπίζονται, 

συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή καταργούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ε.Φ.Κ.Α.» Αμήχανη η τοποθέτηση της διάταξης αυτής, ή και του άρθρου ολόκληρου, στη 

συνολική ροή του Σ/Ν. Επιπλέον, η απόφαση εκδίδεται, δεν «εκδίδονται». 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να υποβάλλει εντός τριάντα ημερών 

από τη λήψη του εγγράφου σχετική γνώμη .» Τίνος εγγράφου; 

Προτείνεται πλήρης ανακατασκευή και πιθανώς μεταφορά του άρθρου αυτού. 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 30-1-2020 και ώρα 08:18: 

 

ο κανόνας της ισότητας για τους συζύγους ΑΜΕΑ καταστρατηγήθηκε αφού για τους μεν 

δημοσίους υπαλλήλους καταργήθηκε σιωπηλώς κάθε ευνοϊκή διάταξη προσθέτοντας 17 

χρόνια στο όριο ηλικίας με τον Ν.4336/2015, ενώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι απολαμβάνουν τις 

ευνοϊκές διατάξεις του 3996/2011. Κάτω από την ομπρέλα του ΕΦΚΑ όλοι αλλά με 

διαφορετική αντιμετώπιση 

 

Άρθρο 22 

Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 30-1-2020 και ώρα 08:18: 

 

Αναφορικά με την «Εθνική σύνταξη», αυτή αποτελεί μη ανταποδοτική παροχή και αποτελεί 

καλλιέργεια της νοοτροπίας του ανεύθυνου και εξαρτωμένου από κρατικά επιδόματα πολίτη 

ΔΕΝ δικαιολογείται. Όποιος επιθυμεί να έχει μεγαλύτερη σύνταξη μπορεί να καταβάλλει 

αντίστοιχες πρόσθετες εισφορές. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η κατάργηση για τους νεοασφαλιζομένους 

της «Εθνικής σύνταξης» (Άρθρο 7 και όπου αλλού αναφέρεται Ν. 4387/2016). 

Αναφορικά με τους «Αυτοτελώς Απασχολουμένους», αυτοί είναι αυτοτελώς ασχολούμενοι. 

Ο απασχολούμενος διατρίβεται με εκτός της εργασιακής του ενασχόλησης αντικείμενα. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να αλλάξει σε όλο το νομοσχέδιο ο όρος «αυτοαπασχολούμενος» σε 

«αυτοασχολούμενος» και η «απασχόληση» σε «ενασχόληση» π.χ. «Αγρότες» ΔΕΝ είναι «τα 

πρόσωπα που ασκούν αγροτική απασχόληση» αλλά «τα πρόσωπα που έχουν αγροτική 

ενασχόληση». 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 7-2-2020 και ώρα 07:31: 

στον εννοιολογικό προσδιορισμό «Παράλληλη ασφάλιση» δεν αναφέρεται η υποχρεωτική 

υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε ένα ή περισσότερους φορείς (υπάρχει σχετική αναφορά στο 

άρθρο 17 παρ. 2 του Ν.4387/2016) 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 2-2-2020 και ώρα 14:14: 

Κάποια στιγμή πρέπει να συγχρονισθεί η φορολογική με την ασφαλιστική νομοθεσία, 

τουλάχιστον ως προς τις έννοιες των λέξεων. 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 48, παρ.1) οι μηχανικοί, 

γιατροί και οι δικηγόροι θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλοι αυτοί ασφαλίζονταν στο 

ΕΤΑΑ. 

494



 

Με το παρόν άρθρο(άρθρο 22-Εννοιολογικοί προσδιορισμοί)του ασφαλιστικού νόμου, οι 

ασφαλιζόμενοι στον ΕΤΑΑ (δηλ. οι μηχανικοί, γιατροί δικηγόροι) θεωρούνται αυτοτελώς 

απασχολούμενοι (ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα), ενώ ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

θεωρούνται οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα, που σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο είναι 

τα προαναφερόμενα επαγγέλματα. 

Δηλαδή, οι μηχανικοί-γιατροί και δικηγόροι είναι, φορολογικά, ελεύθεροι επαγγελματίες, 

ενώ ασφαλιστικά είναι αυτοτελώς απασχολούμενοι. 

Ταυτοποιείστε επιτέλους τις έννοιες για να ξέρουμε και εμείς τι είμαστε. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 1-2-2020 και ώρα 18:47: 

Στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς θα πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς όλοι οι όροι που 

χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Για παράδειγμα, ο όρος «ποσοστό αναπλήρωσης», παρόλο 

που χρησιμοποιείται συνεχώς, δεν προσδιορίζεται ούτε εξηγείται. Όσο και αν κάποιες 

έννοιες είναι αυτονόητες για όσους ασχολούνται συνεχώς με τα ασφαλιστικά ζητήματα, δεν 

συμβαίνει αυτό για όλους. 

 

Επί των άρθρων  20-22 διατυπώθηκαν σχόλια με τα οποία εκφράστηκε ο προβληματισμός 

σχετικά με το εάν το  ασφαλιστικό σύστημα διέπεται από τις αρχές της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της ισότητας , της ανταποδοτικότητας ,της αναδιανεμητικότητας και 

υποχρεωτικότητας  καθώς και σχετικά με  την εγγυητική ευθύνη του κράτους ως προς την 

κοινωνική ασφάλιση αλλά και την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. 

Διατυπώθηκαν μερικές παρατηρήσεις,  ως προς τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς 

βασικών όρων του ασφαλιστικού συστήματος  και προτάθηκαν ορισμένες  αναδιατυπώσεις 

επί των ανωτέρω άρθρων. 

 

Άρθρο 23: 

Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης  παροχών υπαλλήλων Δημοσίου 

 

Σημαντικά σχόλια  

 

Διατυπώθηκαν σχόλια από ένστολους σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 του 

ν.4609/2019 σχετικά με αναγνώριση διπλάσιων ή τριπλάσιων χρόνων έως και 5 έτη.  

 

Το αρ. 11 του ν. 4609/2001, το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε νόμο του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας και όχι σε ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο, δεν έτυχε της επεξεργασίας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγματος και  

δεδομένου ότι αφορά σε συντάξεις ένστολων, δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα. 

Η Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ, έχει ήδη απαντήσει σχετικά τόσο 

σε μεμονωμένο ένστολο (Αρ. πρωτ. 137464/20.11.2019), όσο και στο Υπουργείο μας σχετικά 

με Επίκαιρη Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή (Αρ. Πρωτ. 8082/30.01.2020). 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή υπάρχουν πολλές οχλήσεις έγγραφες και προφορικές τόσο 

από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και από μεμονωμένους ένστολους, θα πρέπει να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί – εφόσον υπάρχει τέτοια πρόθεση- η ως άνω 

διάταξη σε ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο. 
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Άρθρο 24 

Ανταποδοτική σύνταξη 

 

Σημαντικά σχόλια  

 

Διατυπώθηκαν πάρα πολλές προτάσεις για τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών 

στρατιωτικών όπως ορίζονται με το άρθρο 41 του α.ν 1854/1951, όπως  αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 παρ.1-3 του ν. 148/1975 και συμπληρώθηκε στις παραγράφους 2 και 3 περίπτωση 

δ΄  με  άρθρο 2 ν.1282/1982, και με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2084/92, 

όπως  ισχύει. 

 

Οι προτάσεις αυτές υιοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό καθώς για τις ανωτέρω κατηγορίες 

προβλέφθηκε ειδικό ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε  έτος μετά το τεσσαρακοστό  πέμπτο (45) 

έτος. 

 

Άρθρο 25 

Αναπροσαρμογή συντάξεων- προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων 

 

       Σημαντικά σχόλια  

 

Διατυπώθηκαν σχόλια για διαφορετικό προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών κατά τον 

επανυπολογισμό της συντάξεων (πχ για τον επανυπολογισμό των κυρίων συντάξεων των 

στρατιωτικών συνταξιούχων, ως συντάξιμος μισθός λαμβάνεται η διαμόρφωση των ποσών με 

την 31 Ιουλ. 2012, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των 

καταβαλλόμενων συντάξεων θα ληφθούν οι αποδοχές με τις οποίες κανονίστηκε η ήδη 

χορηγηθείσα κύρια σύνταξη του άλλου ταμείου κ.α  

 

Επιπλέον, διατυπώθηκε πρόταση να εφαρμοσθεί και ένας επί πλέον συντελεστής 

αναπροσαρμογής της επανυπολογισμένης σύνταξης με βάση και την ηλικία αποχώρησης. 

 

Διατυπώθηκε σχόλιο σχετικά με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.  

 

Τα προτεινόμενα σχόλια δεν υιοθετήθηκαν.  

 

 

Άρθρο 26 

Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης 

 

Συνοπτικά Σχόλια 

 

 

Διατυπώθηκε η πρόταση ώστε οι παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν παράλληλο ή διαδοχικό 

χρόνο ασφάλισης τον οποίο δεν ζήτησαν όταν έκαναν την αίτηση συνταξιοδότησης (είτε για 

λόγους οφειλών, είτε για να πάρουν νωρίτερα σύνταξη), να έχουν τη δυνατότητα να τον 

προσμετρήσουν με νεότερη αίτησή τους στη σύνταξή τους. Διατυπώθηκε σχόλιο ώστε να 
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καταργηθεί η διάταξη περ. Γ της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.4302/14, με την οποία ορίζεται 

ότι: “Γ. Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση 

του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε 

προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους 

της ηλικίας”. Η παραπάνω διάταξη αποτελεί διακριτική μεταχείριση για τους αγρότες 

ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και καταστρατηγεί την έννοια της διαδοχικής ασφάλισης. 

Διατυπώθηκε η πρόταση ώστε ληφθεί υπόψη ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης για τους 

παλαιούς συνταξιούχους προ του ν. 4387/2016. 

 

Άρθρο 27 

Απασχόληση συνταξιούχων 

 

Συνοπτικά Σχόλια 

 

Με τα προτεινόμενα σχόλια εκφράζονται αιτήματα να εξαιρεθούν από την περικοπή του 30% 

της σύνταξης : 

 

Οι συνταξιούχοι Ολυμπιακής Αεροπορίας που έφυγαν υποχρεωτικά  με το ν. 3285/2003 και 

που μέχρι τώρα εξαιρούνταν από την απασχόληση συνταξιούχων. Για την κατηγορία αυτή 

είχε προβλεφθεί ρητή εξαίρεση με το Ν 3863/10 άρθρο 16 παρ. 6ε και το αρθ 20 καθώς και 

στην εγκύκλιο Φ. 80000/οικ. 12151/274/19-3-2018. 

 

Οι συνταξιούχοι ναυτικοί που απασχολούνται ως ναυτοδιδάσκαλοι στις ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ 

καθώς προϋπόθεση για την πρόσληψή τους είναι η μη προσφορά εν ενεργεία ναυτικού. 

 

Οι συνταξιούχοι κληρικοί οι οποίοι εργάζονται ως ενεργεία κληρικοί ή σε άλλη εργασία (πχ. 

εκπαιδευτικοί) γιατί σύμφωνα με το άρθρο 5 § 4 Ν. 2703/1999 δεν τους είχε περικοπεί η 

σύνταξη.  

 

Επίσης, διατυπώθηκαν σχόλια να εξαιρούνται της περικοπής οι απασχολούμενοι 

συνταξιούχοι με ανήλικα τέκνα, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, τα 

πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι 

απασχολούμενοι συνταξιούχοι που είναι γονείς τέκνων με αναπηρία άνω του 67% και 

ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα., οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που είναι 

πολύτεκνοι , οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι τριτέκνων, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι 

που είναι μονογονεϊκές οικογένειες, οι συνταξιούχοι που αυτοαπασχολούνται και έχουν 

προσλάβει προσωπικό γιατί προσφέρουν στην οικονομία, οι χαμηλοσυνταξιούχοι που 

απασχολούνται με χαμηλές απολαβές, οι συνταξιούχοι που απασχολούνται με τίτλο κτήσης 

ή έστω με αμοιβές έτους μέχρι ενός ποσού. 

 

 

Περαιτέρω, διατυπώθηκε πρόταση ώστε να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι και άλλων ταμείων, 

όχι μόνο του ΟΓΑ, που έχουν αγροτική δραστηριότητα για λόγους ίσης μεταχείρισης. Η 

πρόταση αυτή έχει ληφθεί υπόψη στην τροποποίηση της διάταξης. 
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Περαιτέρω,  έχει εκφραστεί η πρόταση να εξαιρεθούν από το καθεστώς της νέας διάταξης 

οι παλαιοί συνταξιούχοι προ 4387/2016 και όχι εξίσωση με τους νέους συνταξιούχους γιατί 

ανατρέπεται ο οικογενειακός προγραμματισμός. 

 

Επίσης, να υπάρχει μεταβατική τουλάχιστον περίοδος για τους παλαιούς συνταξιούχους. Η 

πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή και προβλέφθηκε μεταβατική περίοδος.  

 

Περαιτέρω, διατυπώθηκαν προτάσεις ως προς το ύψος της περικοπής και συγκεκριμένα 

προκειμένου να μειωθεί το ποσό στο 10%,, η περικοπή να γίνεται κλιμακωτά, βάσει ύψους 

αμοιβής του συνταξιούχου, ύψους σύνταξης και χρόνου απασχόλησης, όχι οριζόντια. Επίσης, 

διατυπώθηκαν προτάσεις ώστε να μην περικόπτεται η σύνταξη. Οι απασχολούμενοι 

συνταξιούχοι να καταβάλουν μόνο τις αναλογούσες εισφορές χωρίς περικοπή της σύνταξης 

τους χωρίς να έχουν προσδοκία σε προσαύξηση της σύνταξης (ως αντιστάθμισμα). Τέλος, 

διατυπώθηκε σχόλιο ότι η περικοπή κατά 30% της σύνταξης είναι ασύμφορη και μεγαλύτερη 

τελικώς (αν συνυπολογίσει κάποιος καταβολή εισφορών και φόρο και εισφορά αλληλεγγύης) 

από το προηγούμενο καθεστώς με το οποίο οι συνταξιούχοι που αυτοαπασχολούντο 

κατέβαλλαν κατά 50% προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Επιπλέον, διατυπώθηκαν σχόλια, ώστε να καταργηθεί ο διαχωρισμός στην περικοπή της 

σύνταξης ανάλογα με το φορέα απασχόλησης, να μειωθεί το όριο ηλικίας πάνω από το οποίο 

αναστέλλεται η  σύνταξη στη Γενική Κυβέρνηση και να ισχύει για όλους. 

 

Επιπλέον, διατυπώθηκαν σχόλια ώστε να εξαιρούνται από τη διάταξη οι απασχολούμενοι 

συνταξιούχοι που έχουν περιστασιακή εργασία ή σύμβαση έργου μέχρι ορισμένου ποσού ή 

μειωμένη απασχόληση.  

 

 

 

Άρθρο 28  

Ανταποδοτική Σύνταξη 

  

Διατυπώθηκαν σχόλια γενικού περιεχομένου που αφορούν στο σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού νομοσχεδίου. 

 

Άρθρο 29 

Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων  

          

          Σημαντικά σχόλια  

 

Διατυπώθηκαν σχόλια για την εφαρμογή των ευμενέστερων προϋποθέσεων υπολογισμού 

σύνταξης με βάση τους κανόνες των επί μέρους ταμείων όπως ίσχυαν σε όσους ασφαλισμένους 

έχουν θεμελιώσει η έχει κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (οποιοδήποτε από τα δύο) 

πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016  
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Διατυπώθηκαν σχόλια για εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης 

εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του 

ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων . 

 

Διατυπώθηκαν σχόλια από συμβολαιογράφους για τον υπολογισμό της σύνταξης αυτών που 

συνταξιοδοτήθηκαν πριν το έτος 2016 και για τον υπολογισμό της σύνταξης αυτών που 

συνταξιοδοτήθηκαν μετά το έτος 2016, να ισχύει η ανταποδοτικότητα με βάση το σύνολο των 

εισφορών τους, υπολογιζόμενη με τον ίδιο τρόπο για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα 

από την χρονική στιγμή της αποχώρησής τους από την εργασία. 

 

 

Άρθρο 30 

 Χρόνος Ασφάλισης 

 

Επί του άρθρου 30 διατυπώθηκαν παρατηρήσεις ως προς τον υπολογισμό του πραγματικού 

ασφαλιστικού χρόνου αλλά και των πλασματικών χρόνων ασφάλισης, 

 

 

Άρθρο 31  

 Εφάπαξ Παροχή  

 

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 14 σχόλια.   

 

Διατυπώθηκε η πρόταση να λαμβάνονται υπόψη τα δώρα και το επίδομα άδειας στις 

αποδοχές, που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής.  

Διατυπώθηκε ο προβληματισμός για την κατάργηση της μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς 

για την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση. 

Με αφορμή την κατάταξη, από 1-1-2020, των αυτοαπασχολούμενων και των εμμίσθων 

δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών σε ασφαλιστικές κατηγορίες για την 

καταβολή των εισφορών, ζητείται η διασαφήνιση ότι η καταβολή των εισφορών θα 

πραγματοποιείται σε 12μηνη βάση και προτείνεται να μην επιβάλλεται η σχετική εισφορά σε 

δώρα εορτών και αδείας που τυχόν λαμβάνει αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων.  

Περαιτέρω, επισημαίνεται η ανάγκη ορθής επιβολής των εισφορών για τα έτη 2017, 2018 και 

2019, για τις ανωτέρω επαγγελματικές ομάδες, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. 

Διατυπώνεται προβληματισμός για το ποσοστό αναπλήρωσης που θα χρησιμοποιείται κατά 

τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του ν. 103/1975 και για την 

διαδικασία αντιστοίχισής του στα ποσοστά εισφοράς. 

Επίσης, διατυπώνεται η άποψη να μην επιβάλλεται καμία παρακράτηση επί του ποσού της 

εφάπαξ παροχής ή επί του ποσού επιστροφής των εισφορών. 

Τέλος, διατυπώνεται ο προβληματισμός αναφορικά με το ποσό της εφάπαξ παροχής που 

προκύπτει για τους αυτοαπασχολούμενος και μισθωτούς μηχανικούς ασφαλισμένους του 

πρ. ΕΤΑΑ, καθώς για τον υπολογισμό του μέρους της παροχής έως το 2013, λαμβάνονται 

υπόψη  οι αποδοχές της τελευταίας πενταετίας. 

Επίσης προτείνεται η κατάργηση της εφάπαξ παροχής και η τροποποίηση των 

προϋποθέσεων καταβολής της   
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Άρθρο 32  

Καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης  

 

Σημαντικά Σχόλια 

Διατυπώθηκαν σχόλια που αφορούσαν στην παράλληλη ασφάλιση εργαζομένων με τίτλο 

κτήσης καθώς και σχόλιο ασφαλισμένου  ότι καταργείται η δυνατότητα προαιρετικής 

συνέχισης της ασφάλισης ασφαλισμένων στο Δημόσιο. 

 

Για την παράλληλη ασφάλιση για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης επισημαίνουμς ότι οι 

εισφορές που καταβάλλονται για τους αμειβόμενους με  τίτλο κτήσης (13,33 % για κύρια 

σύνταξη και 6,95 % για υγειονομική περίθαλψη επί της αξίας του παραστατικού) και οι οποίες 

παρακρατούνται στην πηγή, δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις του νομοσχεδίου για την 

παράλληλη ασφάλιση.  

Έχει συσταθεί Επιτροπή που εξετάζει τα θέματα ασφάλισης με τίτλο κτήσης. Μέχρι σήμερα 

η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει σε πρόταση για το πώς θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε 

όσους παρέχουν εργασία και αμείβονται μόνον με τον τρόπο αυτό, πολύ περισσότερο δε ως 

προς το τι θα προταθεί σε περιπτώσεις που παράλληλα πραγματοποιούν και άλλη 

απασχόληση.  

Όσον αφορά την παράλληλη ασφάλιση για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο, όπως 

αναφέρεται στην παρ. 6  του άρθρου 32  οι ρυθμίσεις περί παράλληλης ασφάλισης  

εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα της παρ.1 α. του άρθρου 4 του ν. 4387/2016. 

Δηλ. και στους δημοσίους υπαλλήλους και λοιπά μισθοδοτούμενα από το Δημόσιο πρόσωπα 

που εντάχθηκαν στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Συνεπώς δεν καταλύεται η δυνατότητα για όσα 

από τα ανωτέρω πρόσωπα που υπάγονταν σε δύο φορείς για την ίδια απασχόληση επέλεξαν 

να συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στο δεύτερο φορέα προκειμένου να τύχουν 

αυξημένης ασφαλιστικής προστασίας κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ή θα 

το επιλέξουν. 

 

Άρθρο 33  

Προαιρετική Συνέχιση Ασφάλισης 

 

Σημαντικά Σχόλια 

1. Να υπάρξει πρόβλεψη ώστε στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος κατά την υπαγωγή του 

σε καθεστώς προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης εφαρμόζονται μεταβατικά ποσοστά 

ασφάλισης (π.χ. πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ), να καταβάλλει ο ασφαλισμένος τα μεταβατικά ποσοστά 

όπως ισχύουν κάθε έτος. 

Δεδομένου ότι η προτεινόμενη τροποποίηση θα  ισχύει από 1/1/2020, από την ανωτέρω 

ημερομηνία και μετά δεν υφίστανται πλέον μεταβατικά ποσοστά ασφάλισης. 

Εάν γίνει κάποια αλλαγή θα πρέπει να γίνει ειδική ρύθμιση για το χρονικό διάστημα από 

1/1/2017 έως 31/12/2019. 

 

2. Πρόταση ώστε στους μισθωτούς η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών σε 

περίπτωση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης να είναι ο κατώτατος βασικός μισθός 

(€650,00 σήμερα) και όχι ο μέσος όρος των αποδοχών του τελευταίου δωδεκάμηνου 

απασχόλησης, καθώς χρήση της ρύθμισης θα γίνει κατά κύριο λόγο από άνεργους. 
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Άρθρο 34   

Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών 

 

Σημαντικά Σχόλια 

Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης μελών ΔΣ  Ανωνύμων 

Εταιρειών. To θέμα αυτό επιλύει η παρούσα διάταξη:  

«Πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, 

των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζόμενων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή, καθώς και οι 

διαχειριστές όλων των νομικών μορφών  των Εταιρειών πλην ΙΚΕ.  

Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., σε περίπτωση που η καταβληθείσα 

σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το Πρόσωπα που 

διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω 

ποσοστών υπολογιζόμενων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή, καθώς και οι διαχειριστές όλων 

των νομικών μορφών  των Εταιρειών πλην ΙΚΕ.  

Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., σε περίπτωση που η καταβληθείσα 

σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς 

επι του βασικού μισθού μισθωτού, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 25 

ημέρες ασφάλισης κατά μήνα. 

Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω 

ποσού εισφοράς επί του βασικού ποσού μισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα 

λαμβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς 

επί του  βασικού μισθού μισθωτού , πολλαπλασιαζόμενο επί 25.» 

ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει 

συμπληρώσει 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα. 

 

 

Άρθρο 35   

Εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 

 

Σημαντικά σχόλια 

1. Εξαίρεση των αμειβόμενων με τίτλους κτήσης από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

 

2. Αμειβόμενοι με ΔΠΥ σε μέχρι 2 εργοδότες: 

 - Προτείνεται η κατάργηση της ρύθμισης γιατί υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία. 

- Προτείνεται η υπαγωγή στη ρύθμιση να είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Από άλλο 

πρόσωπο προτείνεται η υπαγωγή να είναι προαιρετική ώστε να είναι δυνατή η υπαγωγή στην 

ειδική κατηγορία για τους κάτω 5ετίας ασφαλισμένους. 

 - Προτείνεται η εξαίρεση από την ρύθμιση όσων αμείβονται με μη σταθερές αποδοχές (π.χ. 

αμοιβή ανά τεμάχιο, σελίδα κ.λπ.). 

 - Προτείνεται η υπαγωγή στη ρύθμιση να γίνεται ανεξαρτήτως του αριθμού των εργοδοτών. 

 - Προτείνεται η υπαγωγή στη ρύθμιση των δικηγόρων και ο συμψηφισμός της εισφοράς με 

τα γραμμάτια προείσπραξης. 

 

3. Επαναφορά της ρύθμισης για καταβολή μειωμένης εισφοράς κατά 50% (με αντίστοιχη 

μείωση της σύνταξης) για όσους συμπληρώνουν 40 και πλέον έτη ασφάλισης. 
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4. Δυνατότητα πληρωμής αναδρομικά υψηλότερων εισφορών για το χρονικό διάστημα 2017 

– 2019. 

Υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση, όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμη η προβλεπόμενη Υ.Α., με 

αποτέλεσμα να μην έχει εφαρμοστεί η διάταξη. 

 

5. Εξαίρεση των μελών Δ.Σ. σε Α.Ε. που είναι μέτοχοι άνω του 3% από την ασφάλιση. 

 

6. Προτείνεται από ενδιαφερόμενο ότι στην παράγραφο 8 του άρθρου 35 πρέπει να 

προστεθεί περίπτωση  ως εξής: «στους μετόχους των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο 

σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας 

χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών». 

 

 

 

7. Σχόλιο ότι η διάταξη που προβλέπει περικοπή των συντάξεων και υποχρεωτική καταβολή 

πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση συνταξιούχου ιδιοκτήτη με καταλύματα 

έως 5 δωματίων είναι  δημοσιονομικά ασύμφορη. 

 

Ωστόσο, επί του σημείου αυτού,  οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, εάν ασφαλίζονταν 

από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή 

λάμβαναν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο,  παρέμεναν στην 

ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή του 

ΟΑΕΕ για τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων των  παρ. 1 και 2  

του αρ. 58 του ν. 4144/13. Αυτές οι κατηγορίες προσώπων ασφαλίζονται υποχρεωτικά εκ του 

νόμου  στον φορέα που υπάγονταν (π.χ. Δημόσιο ή ΕΤΑΑ), οι δε ασφαλιστικοί οργανισμοί 

ουδέποτε εφάρμοσαν ως προς αυτό τη διάταξη, δεδομένου ότι τα καταστατικά των 

οργανισμών απέκλειαν την υπαγωγή προσώπων που δεν είχαν πλέον την ασφαλιστέα 

ιδιότητα του εκάστοτε φορέα (π.χ. μηχανικός ή δημόσιος υπάλληλος).  

 

 

8. Προτείνεται η υπαγωγή των υγειονομικών, που συνεχίζουν την εργασία ως 

απασχολούμενοι συνταξιούχοι, έχοντας συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, στην ειδική 

κατηγορία ασφαλιστικών εισφορών για τους κάτω 5ετίας. 

  

 

Άρθρο 36   

Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ 

 

Σημαντικά σχόλια 

1. Συνταξιοδότηση σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης (αφορά το προτεινόμενο άρθρο 

36Α). Συγκεκριμένα προτείνεται να έχουν δικαίωμα προσαύξησης και όσοι δεν έχουν 

συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τη λήψη δεύτερης σύνταξης. 

 

2. Προτείνεται προαιρετική συνέχιση ασφάλισης σε όσους παλαιούς ασφαλισμένους είχαν 

υποχρέωση καταβολής διπλής ασφαλιστικής εισφοράς για την ίδια απασχόληση μέχρι 

31/12/2016.  

Το θέμα αυτό ρυθμίζεται στο άρθρο 32 του σχεδίου νόμου (άρθρο 36 του ν.4387/2016). 
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  Άρθρο 37 

Ασφαλιστικές Εισφορές Υγειονομικής Περίθαλψης  

 

  Σημαντικό σχόλιο 

Διατυπώθηκε σχόλιο σύμφωνα με το οποίο ο διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των εισφορών 

υγείας μεταξύ μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών αποτελεί άνιση μεταχείριση, ωστόσο 

δεν έγινε δεκτό γιατί αποτελούν ανόμοιες περιπτώσεις στις οποίες χωρεί διαφορετικός τρόπος 

υπολογισμού, όπως έχει γίνει δεκτό από την πρόσφατη νομολογία της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία συμμορφώνονται οι προτεινόμενες διατάξεις του 

σχεδίου νόμου.  

 

 

Άρθρο 38 

Εκκαθάριση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια. 

 

Άρθρο 39  

Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων 

 

Στο άρθρο αυτό διατυπώθηκαν σχόλια προς την κατεύθυνση του μη υπολογισμού  εισφοράς 

υγειονομικής περίθαλψης στην περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου.  

 

Άρθρο 40   

Διατάξεις ΜΤΠΥ  

 

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 24 σχόλια.  

 

Στα περισσότερα σχόλια διατυπώθηκε η πρόταση να μην ισχύσουν τα ηλικιακά όρια για την 

χορήγηση μερίσματος λόγω θανάτου μετόχου ή μερισματούχου, εφόσον ο δικαιούχος κατά 

την ημερομηνία θανάτου είναι μικρότερος του 55ου έτους της ηλικίας του, και να 

εναρμονιστεί η σχετική διάταξη με ο,τι εφαρμόζεται και ισχύει στον κύριο φορέα κατά τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4611/2019. Επίσης προτείνεται, στις 

περιπτώσεις που δικαιούχοι μερίσματος λόγω θανάτου είναι και τέκνα, να χορηγείται 

μέρισμα έως το 24ο έτος της ηλικίας τους, ακόμα και σε όσα τέκνα δεν σπουδάζουν. 

 

Επιπλέον ζητούνται διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις χορήγησης μερίσματος σε ενήλικα 

άγαμα ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά 

ποσοστό 67% και άνω ενώ διατυπώνεται σχόλιο για την χορήγηση ή μη μερίσματος στις 

άγαμες θυγατέρες, κατηγορία η οποία έχει εξαιρεθεί ήδη σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 48 του ν. 4387/2016.  

Επίσης, ζητείται να εφαρμοστεί η διάταξη που αφορά την εφάπαξ επιστροφή κρατήσεων από 

το ΜΤΠΥ και σε περιπτώσεις μετόχων που αποχώρησαν από την υπηρεσία πριν τις 13/5/2016 

(έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016)  και δεν δικαιώθηκαν μερίσματος.  
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Τέλος, προτείνεται να μην εφαρμοσθεί η διάταξη που αφορά τους μερισματούχους που 

αναλαμβάνουν οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου. 

 

Άρθρο 41   

 Ασφαλιστέα πρόσωπα ΕΤΕΑΕΠ 

 

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 2 σχόλια. 

 

Διατυπώθηκε προβληματισμός για το εάν ή διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στα στελέχη των 

ενόπλων δυνάμεων. 

Τέλος διατυπώθηκε η άποψη ότι, η υποχρέωση ασφάλισης υπέρ επικουρικής σύνταξης 

αποτελεί κρατική παρέμβαση καθόσον ήδη για τους αυτοαπασχολούμενους και τους 

ελεύθερους επαγγελματίες παρέχεταιη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να αυξήσουν την 

σύνταξή τους αυξάνοντας τις καταβαλλόμενες εισφορές και προτάθηκε η κατάργηση της 

επικουρικής ασφάλισης. 

 

Άρθρο 42   

Χρόνος ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ  

 

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 2 σχόλια, τα οποία όμως δε σχετίζονται με το 

ρυθμιζόμενο θέμα. 

Διατυπώθηκε η πρόταση να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία που 

συνταξιοδοτούνται με βάση το ν. 612/1977 με 4500 η.α., έτσι ώστε το ποσό της επικουρικής 

τους σύνταξης να αντιστοιχεί σε 35ετία, όπως και στην κύρια σύνταξη.  

Τέλος, παρατίθεται η διάταξη του άρθρου 42 του ν. 4387/2016 που αφορά στο Ειδικό 

παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών. 

 

Άρθρο 43 

Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 6-2-2020 και ώρα 03:33: 

 

Προβάλλεται ότι η  2η παράγραφος του αρ. 94 του ν. 4387 έρχεται σε αντίθεση με την 1η 

παρ. του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου. 

Συγκεκριμένα προτάθηκε ότι βάσει της παρ. 1 του αρ. 94 «οι αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει 

των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου διατάξεις, ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου» κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των δικαιούχων κατά τους 

κανόνες που ίσχυαν σε κάθε φορέα κατά την 31η.12.2014. 

Αντίθετα, βάσει της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κριτήριο για τον καθορισμό του ύψους της 

προσωπικής διαφοράς αποτελεί η ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και όχι η 

ημερομηνία αποχώρησης από την εργασία, χωρίς να λαμβάνεται έτσι υπόψη ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις, βάσει ειδικότερων καταστατικών διατάξεων, η αίτηση 

συνταξιοδότησης μπορεί να έπεται χρονικά της διακοπής του επαγγέλματος – αποχώρησης 

από την εργασία. 

Έτσι για παράδειγμα, όπως ορθά επεξηγείται στο με αρ. πρωτ. Φ.80000 / οικ. 29713 / 779 
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του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «για 

τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ που έχουν διακόψει το επάγγελμα μέχρι την ισχύ του 

ν.4387/2016 και υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος εντός της 

προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας, ανεξάρτητα εάν αυτή υποβληθεί πριν ή μετά την ισχύ 

του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται βάσει του προγενέστερου 

νομοθετικού πλαισίου». Ενώ αντίθετα, λόγω της ασυνέπειας της παρ. 2 ως προς το κριτήριο 

του χρονικού καθορισμού της αποχώρησης από την εργασία, εάν ένας ασφαλισμένος του 

ΤΣΜΕΔΕ διακόψει το επάγγελμα μέχρι την 31/12/2016 και υποβάλλει αίτηση για 

συνταξιοδότηση λόγω γήρατος εντός της προβλεπόμενης (από τις ισχύουσες καταστατικές 

διατάξεις του ΤΣΜΕΔΕ) τρίμηνης προθεσμίας θα λάβει ως προσωπική διαφορά το 1/3 της 

διαφοράς παλιάς-καινούριας σύνταξης και όχι το 1/2, όπως θα έπρεπε εάν η λογική της παρ. 

1 ίσχυε και για τον καθορισμό του έτους βάσει του οποίου υπολογίζεται το ύψος της 

προσωπικής διαφοράς. 

ΣΥΝΕΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94 ΤΟΥ Ν. 4387 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΩΣΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΤΟΣ (2016, 2017 Ή 2018) ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΕΦΟΣΟΝ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.» 

 

 

Άρθρο 44  

Παροχές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ 

 

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν  29 σχόλια. 

Τα περισσότερα σχόλια εστιάζουν στην επαναφορά των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών 

συντάξεων που αναπροσαρμόστηκαν - μειώθηκαν από 1.6.2016, στο ποσό που είχε 

διαμορφωθεί με βάση τις ισχύουσες την 31.12.2014 διατάξεις και προτείνεται η επαναφορά 

τους στο ύψος που είχε διαμορφωθεί την 31.12.2011, ήτοι πριν την ισχύ των νόμων 4051 και 

4093/2012, με το σκεπτικό ότι οι σχετικές διατάξεις των νόμων αυτών κρίθηκαν 

αντισυνταγματικές από το ΣτΕ. Προτείνεται να διατυπωθεί σαφέστερα η παράγραφος 4, 

ώστε να μην εφαρμοστούν οι μειώσεις των ανωτέρω νόμων, διαφορετικά ελλοχεύει ο 

κίνδυνος να ακολουθήσει νέος κύκλος αγωγών – προσφυγών, με επίκληση του 

δεδικασμένου.  

Επίσης, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ και τη ομαλή 

συνέχιση καταβολής των επικουρικών συντάξεων, όπως και για το ότι δημιουργούνται δύο 

άνισες κατηγορίες συνταξιούχων, πριν και μετά την 1.1.2015.   

 

Άρθρο 45: 

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης 

 

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 6 σχόλια. 

 

Προτείνεται η διατήρηση των εκπτώσεων και στις εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, 

των ασφαλισμένων στο πρ.ΕΤΑΑ κατά την πρώτη πενταετία. 
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 Επιπλέον διατυπώνεται η άποψη, από την 1/1/2019 και εφεξής η εισφορά υπέρ επικουρικής 

ασφάλισης για τους έμμισθους δικηγόρους, και η εισφορά για την εφάπαξ παροχή για τους 

έμμισθους δικηγόρους, τους μισθωτούς υγειονομικούς και μηχανικούς, να καταβάλεται σε 

12μηνη βάση μόνο και όχι στα δώρα εορτών και στο επίδομα αδείας. 

Επιπροσθέτως ζητείται, οι ασφαλιστικές εισφορές να εφαρμοστούν και σε όσους 

εργαζομένους είναι με δελτίο παροχής υπηρεσιών μέχρι 2 εργοδότες σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.  

Τέλος προτείνεται το ποσοστό εισφοράς υπέρ επικουρικής ασφάλισης από την 1.1.2020 και 

εφεξής να επανέλθει στο ύψος που ίσχυε την 31/12/2015. 

 

Άρθρο 46: 

 Συμψηφισμός οφειλών προς το ΕΤΕΑΕΠ 

Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 3 σχόλια, τα οποία όμως δε σχετίζονται με το 

ρυθμιζόμενο θέμα. 

Προτάθηκε, με αφορμή ατομικές περιπτώσεις, η τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 

3863/2010, για την έναρξη καταβολής κύριας σύνταξης σε οφειλέτες. 

Τέλος, ζητείται από διαβουλευόμενους η επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών υπέρ 

Ειδικής Προσαύξησης από 1/1/2016 (ημερομηνία κατάργησής της) και εφεξής σύμφωνα με 

την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει.   

 

 

 

Άρθρο 47: 

Συμπληρωματική χρηματοδότηση κοινωνικού προϋπολογισμού 

 

Διατυπώθηκαν σχόλια για την επαναχορήγηση του ΕΚΑΣ και την προστασία των 

χαμηλοσυνταξιούχων. 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 η Πολιτεία λαμβάνει μέριμνα για την στήριξη των ευάλωτων 

ομάδων του πληθυσμού με πολιτικές πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης.  

 

 

Άρθρο 48: 

Μείωση Εισφορών εργοδότη- εργαζόμενου 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 4-2-2020 και ώρα 12:05: 

 

«Ένα δίκαιο ασφαλιστικό νομοσχέδιο πρέπει να διασφαλίζει και την ανταποδοτικότητα των 

εισφορών για τους μισθωτούς, ιδίως αυτούς που είναι σε υψηλότερες μισθολογικές κλίμακες 

και αδικούνται. Τα ποσά των μειώσεων που σχεδιάζετε να υλοποιήσετε δεν αρκούν. 

Τα ποσά που καταβάλλει ασφαλισμένος και εργοδότης κατ’ έτος, ενδεικτικά με μισθό 6.500 

ευρώ μικτά ξεπερνούν τις 14.000 το έτος για τον υπάλληλο και τις 22.000 για τον εργοδότη. 

Συνολικά πληρώνει ένας καλοπληρωμένος μισθωτός μιας επιχείρησης έξι φορές 

περισσότερα από αυτά που θα πληρώνει ένας μη μισθωτός που καταβάλλει την ανώτατη 

εισφορά. Δυστυχώς, θα λάβει απλά λίγο μεγαλύτερη σύνταξη αλλά ίδιες παροχές υγείας, 
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φαρμάκων και νοσοκομειακή περίθαλψη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν λέγεται απλά 

άνιση μεταχείριση. 

Δεν ζητάμε λοιπόν ποσοστιαίες μειώσεις όπως σχεδιάζετε, ούτε να αποσυνδέσετε την 

εισφορά των μισθωτών από το εισόδημα τους, αλλά να βάλετε το ανώτατο όριο (πλαφόν) 

στα 3000 ευρώ όπως έχουν όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με εξαίρεση την Ιταλία (το 

πλαφόν εκεί είναι κοντά στις 5.000 ευρώ), αντί στα 6.500 ευρώ που είναι στην Ελλάδα για 

τους μισθωτούς. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί μάλιστα ότι τα Δώρα Πάσχα & Χριστουγέννων 

θεωρούνται ως 13ος και 14ος μήνας πάλι με όριο 6500 ευρώ στο μισθό. Συνεπώς το πλαφόν 

για το μήνα Δεκέμβριο πάει στα 13.000 ευρώ για τους υψηλόμισθους. 

Προσοχή σε αυτό πρέπει να δείξουν και οι αναλογιστές που υλοποιούν τις μελέτες για την 

βιωσιμότητα του νέου ασφαλιστικού. 

Πρέπει να καταλάβετε πως για να πάρει ένα στέλεχος στην Ελλάδα αυτά που παίρνει αλλού 

μας κοστίζει 30% – 50% παραπάνω και έτσι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε καμία χώρα.».  

 

Επί αυτού ανταπαντάται ότι οι ειδικές επιστημονικές μελέτες που συνοδεύουν το παρόν 

σχέδιο νόμου επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος που θεσπίζει 

το παρόν σχέδιο νόμου και την επάρκεια των συντάξεων έως το έτος 2070.  

Διατυπώθηκαν προτάσεις όπως η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας (και άρα 

ασφαλίστρων) για τους μισθωτούς, κατ’ αναλογία με όσα προωθούνται για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και η περαιτέρω και πέραν της προβλεπόμενης από τις προτεινόμενες 

διατάξεις μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και ασφαλισμένων.  

 

Άρθρο 49 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Δεν διατυπώθηκε σχόλιο. 

 

Παρουσίαση σχολίων επί των άρθρων 50-104: 

 

Άρθρο 50: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  e-ΕΦΚΑ 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 4-2-2020 και ώρα 22:15: 

 

Η επανίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Δημόσιου Τομέα συνιστά έμμεση 

ομολογία της αποτυχίας της δομής που λειτουργεί στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων 

του  Ν. 4387/2016 με τα προφανή καταστροφικά αποτελέσματα που συνοψίζονται στην 

διάλυση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους, στην απομάκρυνση του μισού και πλέον 

στελεχειακού της δυναμικού, στην απουσία λογισμικού που θα υποστηρίξουν την εφαρμογή 

συγκεκριμένων διατάξεων του Ν. 4387/2016 και των τροποποιήσεων του και σε αδιανόητες 

για την πρώην Υπηρεσία του ΓΛΚ καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων, 

καθυστερήσεις οι οποίες έχουν αγγίξει πλέον τα δυόμιση χρόνια . 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 4-2-2020 και ώρα 12:03: 
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Υψίστου σημασίας να διατηρηθούν οι απασχολούμενοι στο ΕΤΕΑΕΠ σε παρόμοιες θέσεις 

μετά την απορρόφηση αυτού στον e-ΕΦΚΑ, αλλά και των απασχολουμένων στην 

καταργούμενη με το παρόν Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΕΦΚΑ, οι οποίο πρέπει να 

μεταφερθούν στη νέα Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών. Προτείνεται μετονομασία 

της νέας Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

Διαδικασιών σε «Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

Διαδικασιών», ώστε να είναι πιο εύηχο το όνομα αυτής. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 1-2-2020 και ώρα 22:28: 

 

Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και με δεδομένο τον σημαντικό ρόλο της 

Πληροφορικής σε αυτόν, η Διεύθυνση «Οργάνωσης και Απλούστευσης και Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού Διαδικασιών» δεν μπορεί να είναι «κάτω» από διαφορετική δομή με την 

«Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Εξ ορισμού η «Ηλεκτρονική » και η 

απλούστευση διαδικασιών είναι αλληλένδετες. Προτείνεται η συνύπαρξη των 2 Δ/νσεων 

κάτω από την ίδια Γενική Δ/νση ή κάτω από τον Διοικητή ή ακόμη και συγχώνευση των 

αρμοδιοτήτων τους. 

 

Άρθρο 54: 

Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 30-1-2020 και ώρα 13:23: 

 

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές νομικού προσώπου που έχουν 

μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ, προβλέπεται στο άρθρο 31 του Ν. 4321/2015 η αλληλέγγυα ευθύνη 

των διοικούντων τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για την καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών προς τους ΦΚΑ. Το παραπάνω άρθρο είναι όμοιο με αυτό του 

άρθρου 50 του Ν. 4174/2013 περί αλληλέγγυας ευθύνης. Μάλιστα για την αλληλέγγυα 

ευθύνη του άρθρου αυτού του ΚΦΕ προβλέφθηκε, με την τροποποίηση του Ν. 4646/2019, η 

δυνατότητα υποβολής αίτησης εντός τριών μηνών από την δημοσίευση του νόμου από τους 

πρώην διοικητές νομικών προσώπων για την άρση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που 

έχουν ληφθεί σε βάρος τους. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν προέβλεψε την δυνατότητα 

υποβολής αντίστοιχης αίτησης και για τις ασφαλιστικές οφειλές του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ για άρση 

των μέτρων κατάσχεσης με βάση την διάταξη του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015. 

Κρίνω ότι θα έπρεπε να περιληφθεί ειδική ρύθμιση για το θέμα αυτό ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα υποβολής αίτησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας για άρση των μέτρων 

εκτέλεσης και για τις ασφαλιστικές οφειλές βάσει του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015. 

 

Άρθρο 59: 

Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων Δημοσίου 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 25-1-2020 και ώρα 15:25: 

 

παράγραφος 2 , περιπτ. α και β 

Δεν γίνεται καμία αναφορά στις συντάξεις των αιρετών (βουλευτών, αιρετών νομαρχών, 

δημάρχων και τ. προέδρων κοινοτήτων που εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες 

γι αυτούς ειδικές διατάξεις) 
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Τα αναφερόμενα στις ως άνω περιπτώσεις περιπτώσεις  Τμήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να 

στελεχωθούν και με έμπειρους υπαλλήλους που γνωρίζουν την νομοθεσία που αφορά τις 

συντάξεις του Δημοσίου γενικά και τέτοιοι δεν μπορεί να είναι παρά υπάλληλοι-στελέχη που 

είχαν θητεύσει στην Νομοπαρασκευαστική Διεύθυνση του Γ.Λ.Κράτους 

Με την ευκαιρία θα επισημάνω και από το «βήμα» αυτό το εγκληματικό λάθος της 

κατάργησης ,στο πλαίσιο του Ν. 4387/2016, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου 

Τομέα του Γ.Λ. Κράτους (αφού δεν εξαιρέθηκαν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου από την 

υπαγωγή στον ΕΦΚΑ, είχε προταθεί και θα ήταν απόλυτα λογικό να μεταφερθεί αυτούσια η 

οργανική μονάδα στον ΕΦΚΑ, αξιοποιώντας την εμπειρία των υπηρετούντων υπαλλήλων που 

θα παρέμεναν αποσπασμένοι στον ΕΦΚΑ ) αντί της διάλυσης της Υπηρεσίας Συντάξεων του 

Γ.Λ.Κράτους και την δημιουργία στην θέση της ενός «μορφώματος» με ορατά μέχρι σήμερα 

τα καταστροφικά αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης πολιτικής . 

 

Άρθρο 60: 

Διευθύνσεις : Α’, Β’, Γ’, Δ’ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 4-2-2020 και ώρα 23:14: 

 

Η δημιουργία τεσσάρων (4) Διευθύνσεων Απονομής Συντάξεων αν παραμείνει στα χαρτιά 

(ως γράμμα του νόμου) και δεν υπάρξει στελέχωση με το ανάλογο και ικα-νό προσωπικό, όχι 

μόνο δεν θα λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η μοναδική Διεύθυνση 

Συντάξεων Δημοσίου αλλά θα οδηγήσει (χωρίς να θέλω να κιν-δυνολογίσω) σε περαιτέρω 

επιδείνωση της υπάρχουσας απαράδεκτης κατάστασης . 

Θα επισημάνω επίσης, ότι στα Τμήματα που απαρτίζουν τις Διευθύνσεις Απονομής είναι 

ανισοβαρής η κατανομή των υπαγομένων στην δικαιοδοσία τους προσώπων (πχ δεν νοείται 

η ύπαρξη Τμήματος με αρμοδιότητα την απονομή των συντάξεων μόνο σε δικαστικούς 

υπαλλήλους και δικαστικούς). Θα πρέπει να υπάρξει αναδιάταξη και θα μπορούσε ίσως να 

αποτελέσει έναν »μπούσουλα» ο Οργανισμός της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους (ΠΔ 

142/2017 ΦΕΚ 181 Β΄) πριν την κατάργησή της. Θεωρώ πάντως βέβαιο ότι η Διεύθυνση 

Συντάξεων Δημοσίου θα έχει υποβάλει την πρότασή της για την ευρυθμότερη λειτουργία των 

Διευθύνσεων που συστήνονται . 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 29-1-2020 και ώρα 13:10: 

To 1δ που έχει αναγραφεί ως Γ’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου 

Τομέα θα πρέπει να γίνει Δ’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα 

και στο 1γ αντίστροφα. 

 

Άρθρο 68: 

Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 28-1-2020 και ώρα 20:15: 

 

Ο συντονισμός της εθνικής νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις των 

ευρωπαϊκών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων Κ.Α. αποτελεί ιδιαίτερα πολύπλοκο 

(από πλευράς νομοθεσίας, αλλά και σε εκτελεστικό επίπεδο) αντικείμενο. 

Από εξειδικευμένους στον τομέα αυτό υπαλλήλους του ΕΦΚΑ προτείνεται η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
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ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ να πραγματοποιείται ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

και όχι σε όλες τις (119) Τοπικές Υπηρεσίες που αναμένεται να δημιουργηθούν στον ΕΦΚΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της Δ/νσης Νομοθεσίας, θα πρέπει να συσταθεί στη Γ.Δ. Διεθνών 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ασφαλισμένων σε κράτη μέλη ΕΕ ή χώρες 

ΔΣΚΑ) με Τμήματα: 

α) Απονομών Συντάξεων ΕΕ & ΔΣΚΑ, 

β) Ασφάλισης (& Αναγκαστικής Είσπραξης) 

γ) Μητρώου & Παροχών Ασθένειας 

δ) Ενστάσεων & Προσφυγών 

ε) Εκκαθάρισης & Πληρωμών Συντάξεων (για τον έλεγχο Ζωής των εν λόγω ασφ/νων και τη 

συνέχιση καταβολής των συντάξεων) και 

στ) Τμήμα -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ- το οποίο θα παραλαμβάνει όλη την αλληλογραφία 

(αιτήσεις/έντυπα δικαιώματος Συντάξεων, Παροχών Ασθενείας, Υπαγωγής στην Ασφάλιση, 

Προσδιορισμού Εφαρμοστέας Νομοθεσίας κ.α.) από τους φορείς ΕΕ-ΔΣΚΑ και θα προωθεί 

στο αρμόδιο Τμήμα της ίδιας δομής για επεξεργασία και διεκπεραίωση. 

Τουλάχιστον ΔΥΟ (2) ΑΚΟΜΑ Δ/ΝΣΕΙΣ (με παρόμοια δομή, εξαιρουμένου του Τμήματος 

Πληρωμών) απαιτούνται για την επεξεργασία των αντίστοιχων υποθέσεων, ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑΣ. 

Διασφαλίζεται έτσι η άμεση και ορθή επικοινωνία με τους ξένους φορείς, απλοποιούνται και 

επιταχύνονται οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των αιτημάτων, μειώνονται δραστικά ο χρόνος 

εκπαίδευσης των υπαλλήλων και τα λειτουργικά έξοδα και αντιμετωπίζεται ευκολότερα η 

πολυπλοκότητα της νομοθεσίας. Σήμερα, όπου οι Υπηρεσίες Υποδοχής είναι άλλες από τις 

αρμόδιες, διαπιστώνονται πολύχρονες καθυστερήσεις προκειμένου να εντοπιστούν οι 

τελευταίες και να αποσταλεί σε αυτές η αλληλογραφία. Ωστόσο, στο παρόν οργανόγραμμα 

δεν υφίσταται καν σχετική πρόβλεψη για υπηρεσία/-ες υποδοχής. 

 

Άρθρο 69: 

Διεύθυνση Νομοθεσίας ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 6-2-2020 και ώρα 13:53: 

 

Για το τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας Ε.Ε. θεωρώ υπάρχει η ανάγκη 

δημιουργίας τριών επιμέρους τμημάτων στην επιτελική Δ/νση Νομοθεσίας Ε.Ε. / Δ.Σ.Κ.Α. 

λόγω υπερβολικά μεγάλου εύρους αντικειμένου, καθώς όλα τα πεδία αφενός απαιτούν 

εξειδίκευση και εμπειρία που δεν μπορεί να αποκτηθεί με περιστασιακή ενασχόληση και 

αφετέρου ο όγκος εργασιών είναι υπερβολικά μεγάλος για να είναι διαχειρίσιμος εξ 

ολοκλήρου από έναν και μόνο προϊστάμενο. Η άμεση επίλυση θεμάτων επιτελικής και μη 

φύσεως αποτελεί στοιχείο κύρους για τον φορέα σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 25-1-2020 και ώρα 18:00: 

 

Όσον αφορά το α. Τμήμα (νομοθεσίας) Ασφάλισης, Συντάξεων & Παροχών Ασθενείας ΕΕ: η 

βασική αρμοδιότητα του Τμήματος είναι ο συντονισμός της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα 

με τις διατάξεις των ευρωπαϊκών Κανονισμών. Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την αρμοδιότητα αυτή, απαιτείται καταρχάς γνώση, συνεχής 

παρακολούθηση και μελέτη, τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και της ελληνικής νομοθεσίας 

(λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ πρώην ΦΚΑ) και 
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για τους 3 (βασικούς και διακριτούς) κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου στη 

συνέχεια να συντάσσονται σχετικές εισηγήσεις προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ και το Υπουργείο 

και να εκδίδονται εγκύκλιοι και οδηγίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή 

των σχετικών κανόνων της ελληνικής νομοθεσίας. Το εύρος ωστόσο της νομοθεσίας, η 

πολυπλοκότητα και ο όγκος των προς διαχείριση θεμάτων υπερβαίνουν κατά πολύ τις 

δυνατότητες ενός προϊστάμενου, με συνέπεια να καθυστερεί η επίλυση σημαντικών 

ζητημάτων επιτελικής φύσης που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Είναι επομένως επιτακτική 

ανάγκη να δημιουργηθούν 3 Τμήματα στην επιτελική Δ/νση Νομοθεσίας ΕΕ-ΔΣΚΑ, ανά κλάδο 

κοινωνικής ασφάλισης: α. Νομοθεσίας Συντάξεων ΕΕ, β. Εφαρμοστέας Νομοθεσίας και 

Αναγκαστικής Είσπραξης ΕΕ και γ. Ασφαλιστικής Ικανότητας & Παροχών Ασθενείας ΕΕ. 

 

Άρθρο 70: 

Διεύθυνση Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 29-1-2020 και ώρα 10:46: 

 

Η Διεύθυνση Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων θα πρέπει να οριστεί ως default institution στο 

EESSI και ως φορέας υποδοχής, επεξεργασίας των συνταξιοδοτικών αιτημάτων και απονομής 

συντάξεων όλων των κατοίκων εξωτερικού (ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετια και Χωρών ΔΣΚΑ. Οι ξένοι 

φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ένα σημείο στο οποίο θα αποστέλλουν τα συνταξιοδοτικά 

αιτήματα των κατοίκων εξωτερικού καθώς είναι δύσκολο να γνωρίζουν αν θα πρέπει να 

στείλουν το αιτημα στην Βόρεια ή στην Νότια Ελλάδα ασφαλισμένων που η ασφάλιση τους 

καθορίζεται από πρώην τόπο κατοικίας, πρώην τόπο επαγγελματικής δραστηριότητας, τόπο 

γένησσης κλπ. Εξάλλου και μέχρι σήμερα όλα τα αιτήματα των κατοίκων εξωτερικού 

επεξεργαζόντουσαν μόνο στην Αθήνα. Συμφωνώ με την χωρική κατανομή σε Βόρεια και 

Νότια Ελλάδα αλλά ΜΟΜΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

Στην υποπαράγραφο α.α. χρείαζεται η προσθήκη «λόγω αναπηρίας». 

Στην παράγραφο 4 χρείαζεται η προσθήκη «λόγω αναπηρίας». 

Η προτεινόμενη διατύπωση της παραγράφου 4 είναι «4. Η χωρική αρμοδιότητα της 

Διεύθυνσης Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων είναι η ακόλουθη: 

Απονέμει τις συντάξεις γήρατος αναπηρίας και λόγω θανάτου καθώς και όλων των 

επιδομάτων (απόλυτης αναπηρίας και παραπληγικού) για τις περιφέρειες Αττικής, 

Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου 

Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης καθώς και όλων των κατοίκων εξωτερικού» 

 

Άρθρο 71: 

Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συμβάσεων Βορείου Ελλάδος 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 29-1-2020 και ώρα 10:58: 

 

Αντίστοιχα με το σχόλιο μου στο άρθρο 70, η αρμοδιότητα για την Διεύθυνση της 

Θεσσαλονίκης θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στους κατοίκους Ελλάδας που έχουν εργαστεί 

στο εξωτερικό και υποβάλλουν το αίτημα τους στην Ελλάδα 

 

Άρθρο 82: 

Α’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών 
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Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 4-2-2020 και ώρα 14:25: 

 

Υφίσταται πολύ σοβαρή παράλειψη σχετικά με τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού 

Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού 

Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, άρθρο 2, παράγραφος 5, εδάφιο Β, περίπτωση ια 

και ι). 

Συγκεκριμένα δεν περιλήφθηκαν ο Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος 

Θεσσαλονίκης και ο Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης, 

σε κάποια από τις Α’, Β΄ και Γ’ διευθύνσεις εφάπαξ παροχών (άρθρα 82, 83, 84 του σχεδίου 

νόμου), το οποίο θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία χορήγησης εφάπαξ παροχών στους 

συνταξιούχους συναδέλφους μας, από τις 01.03.2020 και έπειτα. 

Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η συνέχιση λειτουργίας Τοπικού Τμήματος Εφάπαξ 

Παροχών Θεσσαλονίκης όπως συμβαίνει σήμερα, για την έγκαιρη-σωστή εξυπηρέτηση και 

την αποφυγή ταλαιπωρίας των συνταξιούχων συναδέλφων μας. 

Παρακαλούμε για την έγκαιρη διόρθωση των παραπάνω παραλείψεων. 

 

Άρθρο 91: 

Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 4-2-2020 και ώρα 14:25: 

 

Το υπ’ αριθμό 8 Προεδρικό Διάταγμα του 2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α’/23.01.2019), συμπληρώθηκε με 

τις διατάξεις του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ.Α’/17.05.2019). 

Ειδικότερα, στο Ν.4611/2019, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, Άρθρο 43 «Τροποποιήσεις Οργανογράμματος ΕΦΚΑ», παράγραφος 22, 

προστέθηκε στο άρθρο 44 του Π.Δ. 8/2019 και παράγραφος 4. 

Το παρόν Άρθρο 91 διαμορφώνει το Άρθρο 44 του Π.Δ.8/2019 και η ισχύουσα 

συμπληρωματική παράγραφος 4 του Ν.4611/2019 απουσιάζει από αυτό. 

Κατά συνέπεια, δύναται να προστεθεί αυτούσια από τον Ν.4611/2019, με την διευκρίνηση 

ότι μετά την λέξη «Διεύθυνση» προστίθεται η λέξης «Αξιοποίησης». 

του Ν.4387/16 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ) 

 

Άρθρο 100: 

Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 28-1-2020 και ώρα 09:55: 

 

Στο άρθρο 100 παρ. 11: «Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής 

Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 

κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, εκτός: ….» θα πρέπει να προστεθεί «γ. Των 

Τμημάτων (α) Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου και (β) Προγραμματισμού 

Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 

Οργάνωσης, όπου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής.» Η προσθήκη αυτή απαιτείται προκειμένου να έχουν τις απαιτούμενες 
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επιστημονικές γνώσεις σε ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διοίκησης και 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 102: 

Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 2-2-2020 και ώρα 15:37: 

 

Στην παράγραφο εα. σχετικά με το Νομό Έβρου, έχει απαλειφθεί εν σχέση μ’ αυτό που 

λειτουργεί σήμερα, το υποκατάστημα Γ’ Έβρου (τ. ΙΚΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ), το οποίο είναι το 

ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΟ καθώς και το πιο ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ υποκατάστημα της χώρας, ενώ λειτουργεί 

αδιάλειπτα απ’ το 1952, συμβάλλοντας καθοριστικά και στο χαρακτήρα της περιοχής. 

Οι δημόσιες υπηρεσίες, είναι η παρουσία του κράτους ανά περιοχή, πόσο μάλλον οι 

υπηρεσίες της κοινωνικής ασφάλισης, που αφορούν το σύνολο των πολιτών. Λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της περιοχής, την Εθνική σημασία, αλλά και την 

πρακτική, καθώς το εν λόγο υποκατάστημα εξυπηρετεί και Έλληνες συνταξιούχους απ ‘ όλη 

την Ελλάδα, που έχουν μεταναστεύσει για οικονομικούς λόγους στη Βουλγαρία και την 

Τουρκία στα χρόνια της κρίσης και είναι γι’ αυτούς το κοντινότερο υποκατάστημα, το 

κλείσιμο του δεν θα είναι μόνο συρρίκνωση της περιοχής, αλλά και του κράτους. 

Το σύμβολο (e-) που σημαίνει ηλεκτρονική συναλλαγή, είναι πολύ δύσκολο ακόμα και να το 

αντιληφθούν οι κάτοικοι της περιοχής, των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας ξεπερνά τα 70 έτη, 

οπότε οι περισσότερες συναλλαγές όπως αντιλαμβάνεστε γίνονται με φυσική παρουσία στο 

υποκατάστημα. 

Η περιοχή εδώ και πολλά χρόνια, βιώνει την παρακμή και την εγκατάλειψη που από τα χρόνια 

της κρίσης κλιμακώνεται, ενώ η Αδριανούπολη της Τουρκίας η οποία βρίσκεται σε απόσταση 

15χλμ. από την Ορεστιάδα, αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια . Η λύση σ’ αυτή τη 

μάστιγα είναι η θεραπεία και όχι ο ακρωτηριασμός. 

Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι το κόστος λειτουργίας του, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης 

της περιοχής, είναι χαμηλό, θεωρώ πως είναι θέμα πολιτικής βούλησης η διατήρηση της 

υπάρχουσας δομής και πιστεύω ότι πρέπει να διορθώσετε άμεσα αυτή την σημαντική 

παράλειψη. 

 

Άρθρο 104 

Έναρξη Ισχύος 

 

Σχόλιο που διατυπώθηκε στις 7-2-2020 και ώρα 15:19: 

 

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με την έναρξη ισχύος ενός νόμου και όχι μόνο 

των ασφαλιστικών τέτοιων. 

Όταν συντάσσεται ένας νέος νόμος και ψηφίζεται, η έναρξη ισχύος του (ειδικά αν είναι 

ασφαλιστικός νόμος) θα πρέπει να ξεκινά τουλάχιστον 6 μήνες από την ψήφισή του. Και 

τούτο διότι, να έχει τον χρόνο ο πολίτης να επιλέξει αν θα συνταξιοδοτηθεί με τον 

προηγούμενο ισχύοντα νόμο ή με τον καινούργιο. Άλλως θεωρείται ότι η πολιτεία προσπαθεί 

να «εγκλωβίσει», να «παραπληνήσει» και να εξαπατήσει τους πολίτες της, καθώς τους στερεί 

το δικαίωμα της επιλογής, που θα έπρεπε να το έχουν, αφού πρώτα ενημερωθούν και 

συγκρίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου και του νεώτερου νόμου. 

Αντ΄αυτού, κάποιοι πολίτες βιαστικά επιλέγουν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης 
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πριν την ψήφιση του νέου νόμου («φοβούμενοι» για τυχόν δυσμενείς διατάξεις αυτού και 

τις οποίες δεν γνωρίζουν στη τελική τους μορφή) και κάποιοι άλλοι επιλέγουν να 

υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την ψήφιση του νέου νόμου (χωρίς να έχουν 

πλέον την δυνατότητα να «πάνε» με τις παλαιότερες διατάξεις, αν κάτι αλλιώς το περιμέναν 

και αλλιώς τους ήρθε). Οι επιλογές αυτές λοιπόν είναι θέμα τύχης και θα πρέπει το 

υφιστάμενο καθεστώς να αλλάξει και οι επιλογές να είναι θέμα σωστής ενημέρωσης και 

μελέτης. 

 

Με τα σχόλια επί των άρθων 50-102 διατυπώθηκαν αρκετές παρατηρήσεις ως προς την 

τροποποίηση της οργανωτικής δομής των Διευθύνσεων και των Τμημάτων και την εν γένει 

διάρθρωση και στελέχωση   της Διοίκησης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). 

Το προτεινόμενο ρυθμιστικό περιεχόμενο των σχολίων αυτών αποτελεί έρεισμα 

προβληματισμού για μελλοντική νομοθετική τροποποίηση του οργανογράμματος  του 

Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Όσον αφορά το άρθρο 103 « Ειδικές 

Διατάξεις» διατυπώθηκαν σχόλια, το περιεχόμενο των οποίων δεν σχετίζεται με το 

ρυθμιστικό αντικείμενο της προτεινόμενης διάταξης και αναφορικά με το άρθρο 103 «Έναρξη 

Ισχύος» εκφράζεται η προσωπική αντίθεση του σχολιαστή ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος 

του παρόντος νομοσχεδίου. 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η διαδικασία της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης  για το προτεινόμενο νομοσχέδιο 

προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των πολιτών, λόγω της φύσης των υπό 

διαβούλευση ρυθμίσεων. Το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκαν τα σχόλια καταδεικνύει σε πολλές 

περιπτώσεις το υψηλό ενδιαφέρον αλλά και την τεχνογνωσία επί των θεματικών ενοτήτων 

στις οποίες εντάσσονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται η 

διαμόρφωση μιας υγιούς και εποικοδομητικής τάσης και νοοτροπίας των πολιτών να 

αναλαμβάνουν δράση και συμμετοχή κατά τη διάπλαση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της 

Πολιτείας μας. 

Διαβάστηκαν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα σχόλια τα οποία διατυπώθηκαν επί του 

προτεινόμενου νομοσχεδίου, μερικά από αυτά έγιναν δεκτά και ενσωματώθηκαν στις 

υφιστάμενες διατάξεις, τα δε λοιπά έτυχαν ενδελεχούς επεξεργασίας από το επισπεύδον 

Υπουργείο και κρίθηκε ότι είτε καλύπτονται από τις προτεινόμενες διατάξεις είτε δεν δύναται 

να ενσωματωθούν. 
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