
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 «Ηλε-
κτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», α-
ποκαλούµενος στο εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Όπου στην κείµε-
νη νοµοθεσία αναφέρεται «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», νοείται ο «Ηλεκτρονικός Εθνι-
κός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)».

2. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται από την 1η.3.2020 το Ε-
νιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παρο-
χών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαί-
ου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) κα-
ταργείται 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 πε-
ριουσιακή 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 α-
σφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οι-
κεία 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 παρά-
γραφοι 4 και 5 και το άρθρο 53 διαµορφώνεται  ως εξής: 

«Άρθρο 53

1. Ο  e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από, έναν (1) κλάδο κύ-
ριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσ-
σονται, 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 Α-

σφάλισης 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 (πρώ-

ην ΤΑΠ - ΟΤΕ). 
β. Κλάδος ασθένειας. 
αα. Λογαριασµός παροχών σε χρήµα. 
γ. Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοσίου. 
δ. Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΗ΄, 27 Φεβρουαρίου 2020,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις



ε. Ειδικός Λογαριασµός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικο-
δόµων (ΕΛΔΕΟ). 

B. Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μα-
ζικής Ενηµέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.). 
α. Κλάδος κύριας ασφάλισης. 
αα. Τοµέας σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµε-

ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 
ββ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµε-

ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 
γγ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υ-

παλλήλων Τύπου. 
δδ. Τοµέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. 
εε. Τοµέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικο-

νοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης. 
στστ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλή-

λων Πρακτορείου Αθηνών. 
ζζ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλή-

λων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης. 
ηη. Τοµέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και

Θεσσαλονίκης. 
θθ. Τοµέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τη-

λεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ). 
β. Κλάδος ανεργίας και δώρου. 
αα. Λογαριασµός Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων Ε-

φηµερίδων 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 Υπαλλή-

λων 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 Δη-

µοσίων 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 Δηµο-

σίων 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 Επαγγελµα-

τιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 

α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης. 
αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε.. 
ββ. Τοµέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρα-

κτόρων. 
β. Κλάδος Υγείας. 
αα. Λογαριασµός παροχών σε χρήµα. 
E. 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.), συµπεριλαµ-

βανοµένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Α-
νεργίας - Ασθένειας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.). 
Ζ. Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επι-

χειρήσεων 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.- ΕΤ-

ΒΑ). 
στστ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Εµπορικής Τρά-

πεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Ε.). 
ζζ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστε-

ως, Γενικής και Αµέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.). 
ηη. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Ε-

ταιρίας «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 αρµοδιότη-
τες, οι οποίες ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος του νό-
µου από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δη-
µοσίου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε την επιφύλα-
ξη 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 αρµοδιότη-
τες των φορέων, κλάδων, τοµέων και λογαριασµών πρό-
νοιας που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε πα-
ροχές σε χρήµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα-
θορίζεται το ποσό του πάγιου πόρου του άρθρου 34 του
ν. 2773/1999 (Α΄ 286), όπως επικαιροποιήθηκε µε τα ορι-
ζόµενα 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
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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 προϋποθέ-
σεις 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 ι-
σχύος του παρόντος, δικαίωµα λήψης της προσυνταξιο-
δοτικής παροχής ως προς τον τρόπο υπολογισµού της ε-
πικουρικής τους σύνταξης.

4. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.
περιλαµβάνει: 
α) το πρώην Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μι-

σθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), 
β) τους πρώην τοµείς του Ταµείου Επικουρικής Ασφά-

λισης Ιδιωτικού Τοµέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.),
γ) το πρώην Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων

Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και τους τοµείς αυτού «ΤΕΑΠΟ-
ΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», 
δ) το πρώην Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλ-

λήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) ως προς την επικουρική ασφάλιση,
ε) τους πρώην τοµείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφά-

λισης 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 ασφά-
λιση ασφαλισµένους του, 
ζ) τον πρώην Ειδικό Λογαριασµό «Κεφάλαιο Επικουρι-

κής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» και το Ταµείο Αλληλο-
βοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης
(Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ.), 
η) τους πρώην τοµείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφά-

λισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τοµέας Επικουρικής Ασφάλι-
σης Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Το-
µέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής
(Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλή-
λων Πυροσβεστικού Σώµατος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.), 
θ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέ-

ρων Επαγγελµατιών του Ο.Α.Ε.Ε., 
ι) τον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποι-

ών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευ-
θέρων Επαγγελµατιών του Ο.Α.Ε.Ε., 
ια) τον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηρι-

ούχων Υγρών Καυσίµων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών του
Ο.Α.Ε.Ε.,
ιβ) τον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανι-

κών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Κλάδου Επι-
κουρικής 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 Δικηγό-

ρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του

Ε.Τ.Α.Α.,
ιε) τον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτη-

τών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.,
ιστ) τον πρώην Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνι-

κών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ. Α.Π.-Μ.Μ.Ε.,
ιζ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτι-

κών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ., 
ιη) το πρώην Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπι-

κού Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.).
5. Ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περι-

λαµβάνει:
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, Βιοµηχα-

νικών, Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του
Κράτους.
ε. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταµείου Νοµικών.
στ. Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-

λήλων.
Β. Το πρώην Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ)

µε τους Τοµείς του: 
α. Τοµέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου.
β. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµά-

των.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων.
δ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδροµιών.
ε. Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστη-

µάτων.
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 Υδρεύσε-

ως Θεσσαλονίκης. 
ια. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος

Θεσσαλονίκης.
Γ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Α-

σφάλισης Προσωπικού Εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε.
(Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) µε τους Τοµείς του: 
α. Τοµέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλή-

λων Τύπου.
β. Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων

Πρακτορείων Αθηνών.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων

Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
Δ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλι-

σης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ω-
φέλειας (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.
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ε. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικής Τραπέζης.
στ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τρα-

πέζης.
Ε. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Α-

νεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µε τους Τοµείς
του: 
α. Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-

σίων 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 Εµπορι-

κού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.).
Ζ. Το πρώην Ταµείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωµά-

των Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.).
Η. Τον πρώην Ειδικό Λογαριασµό Πρόνοιας προσωπι-

κού του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..»

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 προστίθε-
νται παράγραφοι 3 και 4 και αυτό διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«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 εργοδο-
τών, 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 ε-
ντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 53,
οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφα-
λαίων 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 εισπράττο-

νταν από τους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους
και λογαριασµούς του άρθρου 53 του παρόντος και απο-
δίδονταν σε τρίτους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογα-
ριασµούς, εξακολουθούν να εισπράττονται από τον e-
Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιού-
χους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, σύµ-
φωνα 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 αντί-
στοιχων κλάδων του ταµείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που εντάσσε-
ται 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 οι-
κεία νοµοθεσία και στα άρθρα 35 και 77 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85)  ή άλλες διατάξεις νόµων.

4. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττο-
νταν 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 εισπράττο-
νται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α και να αποδίδονται από αυτόν
στους δικαιούχους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαρια-
σµούς, 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 Διοικη-
τής 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 εκπαιδευτι-
κού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλ-
λοδαπής, µε εµπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικο-
νοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοι-
νωνικής πολιτικής και είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Επιλέγεται µε τη διαδικασία του άρθρου
49Α του Κανονισµού της Βουλής, όπως ισχύει, µετά από
πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων. Διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων µε τετραετή θητεία, µε δυνα-
τότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω
διαδικασία. 

3. Συνιστώνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. τέσσερις (4) θέσεις Υ-
ποδιοικητών, ιδίων προσόντων µε τον Διοικητή, πλήρους
απασχόλησης, οι οποίοι διορίζονται µε αποφάσεις του Υ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε τετρα-
ετή θητεία. Με τις αποφάσεις διορισµού ορίζονται οι Υ-
ποδιοικητές, οι οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελ-
λείποντα, απόντα ή κωλυόµενο σε όλα τα καθήκοντά
του, ως Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά ανα-
πλήρωσης που προβλέπεται σε αυτές. 

4. Το Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από έντεκα (11)
µέλη, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση των δια-
τάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του α.ν.
1778/1951 (Α΄ 118) και των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 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 προ-

τείνονται από τις Συµβουλευτικές Επιτροπές του άρθρου
58 του παρόντος, µε τους αναπληρωτές τους. 
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδει-

κνύεται από κοινού από την Ανώτατη Γενική Συνοµο-
σπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πα-
νελλήνια Οµοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (Π.Ο.Σ.-
Ο.Α.Ε.Ε.), την Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ
και Επικουρικών Ταµείων Μισθωτών και την Πανελλήνια
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Οµοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), µε τον
αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί κοι-
νός εκπρόσωπος, µε τον αναπληρωτή του, εντός τριάντα
(30) ηµερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Υ-
πουργός 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 εκ-
προσώπου των υπαλλήλων γίνεται από το σύνολο των υ-
παλλήλων µε καθολική, άµεση και µυστική ψηφοφορία.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων 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 Φο-
ρέα και µέχρι την εκλογή του εκπρόσωπου των υπαλλή-
λων του Ταµείου, αυτός ορίζεται από την Πανελλήνια Ο-
µοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-
Ι.Κ.Α.). 
ζ. Έναν (1) υπάλληλο προϊστάµενο Διεύθυνσης της Γε-

νικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε τον ανα-
πληρωτή του. η. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οι-
κονοµικών, προϊστάµενο Τµήµατος ή Διεύθυνσης, µε τον
αναπληρωτή του. 
θ. Έναν (1) ειδικό επιστήµονα, εξειδικευµένο σε θέµα-

τα 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 συµ-

µετοχή των µελών της περίπτωσης γ΄, εφόσον αυτοί δεν
ορισθούν. 

5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών του Δι-
οικητικού Συµβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέ-
χρι 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 αρµό-
διος Προϊστάµενος Διεύθυνσης, ανάλογα µε τη φύση
του συζητούµενου θέµατος ή ο αρµόδιος Προϊστάµενος
Τµήµατος σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κω-
λύεται ο αρµόδιος Προϊστάµενος Διεύθυνσης. Στις συ-
νεδριάσεις 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 αριθ-
µό δύο (2) υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. µε τους αναπληρω-
τές τους, οι οποίοι εκτελούν χρέη γραµµατέα του Διοι-
κητικού 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 α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

8. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα
που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ΄ εξαί-
ρεση δύνανται να συζητηθούν θέµατα που δεν περιλαµ-

βάνονται στην ηµερήσια διάταξη, εφόσον είναι παρόντα
όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν για τη συζήτησή
τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα παρι-
στάµενα µέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί επείγου-
σας 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, τουλά-
χιστον µία (1) φορά το µήνα, ή κατόπιν έγγραφης αίτη-
σης τριών τουλάχιστον µελών αυτού. Συνεδριάζει σε α-
παρτία 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 οποια-
δήποτε αιτία µέχρι πέντε (5) µελών του Δ.Σ., δύναται αυ-
τό 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 παρίστα-
νται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ή οι αναπλη-
ρωτές τους και εφόσον συµφωνούν στην πραγµατοποίη-
ση της συνεδρίασης. 

12. Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µε χρήση ηλε-
κτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή
η πρόσκληση προς τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις α-
ναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συ-
νεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τε-
χνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα
της συνεδρίασης. 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι α-
ποδοχές 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 Διοικη-
τή, των Υποδιοικητών και όλων των υπηρεσιών, γενικών
διευθύνσεων, διευθύνσεων και τµηµάτων, εφαρµόζονται
οι κείµενες διατάξεις του ν. 4387/2016, και του π.δ.
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8/2019, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συµβούλιο και ο Διοι-
κητής του e-Ε.Φ.Κ.Α. ασκούν τις αρµοδιότητές τους, ό-
πως προβλέπονται από τα άρθρα 59 και 60, επί όλων των
υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων, τµηµά-
των 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., ό-
πως 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 προϊ-
σταµένους 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 συνταξι-
ούχοι εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από τις υφιστά-
µενες υπηρεσίες του εντασσόµενου φορέα του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η ιστοσελίδα και όλες οι ηλεκτρονικές υ-
πηρεσίες πληροφορικής εξακολουθούν να λειτουργούν
και συνεχίζει η έκδοση ξεχωριστού ειδοποιητηρίου ει-
σφορών για τους µη µισθωτούς, µέχρι να καταστεί δυνα-
τή η ενσωµάτωσή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες, την
ιστοσελίδα και το ειδοποιητήριο του  e-Ε.Φ.Κ.Α..

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε
τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 6
Περιουσία, λογιστική και οικονοµική λειτουργία Κλά-

δων Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:

«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 αυ-
τών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και
ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στους
αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους του, στον Κλάδο Επι-
κουρικής 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 Επικουρι-
κής 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 κλά-
δων 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 ο-
ποίες µεταγράφονται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών
των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γρα-

φείων. Η µεταβίβαση της εν γένει περιουσίας γίνεται χω-
ρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του
Δηµοσίου, οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων
νοµικών προσώπων. Ειδικότερα, η µεταβίβαση της κινη-
τής περιουσίας γίνεται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου ή την ανάγκη οποιασδήποτε πράξης ή συµβολαί-
ου. Η µεταβίβαση αυτή, εφόσον περιλαµβάνει κινητές α-
ξίες µε δικαιώµατα ψήφου, δεν υπάγεται στις διατάξεις
του ν. 3461/2006. 

2. Το λογιστικό και οικονοµικό έτος του κλάδου Επι-
κουρικής 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 πε-
ριουσιακή αυτοτέλεια, συντάσσουν προϋπολογισµό και
καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις. 

3. Ο προϋπολογισµός του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαµβάνει και
τους αυτοτελείς προϋπολογισµούς του Κλάδου Επικου-
ρικής 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 α-
πόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να µεταβιβάζε-
ται δικαίωµα υπογραφής στους Προϊσταµένους των ορ-
γανικών 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 κα-
τατέθηκε προ της µετονοµασίας του σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι
εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί των εντασσοµένων κλά-
δων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., και οι προβλεπόµενες οικονοµικές κατα-
στάσεις 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 Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, δύναται να ανατίθενται σε εξωτερικούς
αναδόχους οι υπηρεσίες υποστήριξης τήρησης λογιστι-
κών 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 λογιστι-
κής 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 1η.3.2020, εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λει-
τουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

8. Οι συµβάσεις τρίτων µε το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και τους ε-
ντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαρια-
σµούς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλά-
δου 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 υποθέ-
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σεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ή/και των εντασσόµενων φορέων,
τοµέων, κλάδων και λογαριασµών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συ-
νεχίζονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να επέρχεται δια-
κοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύ-
ουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

10. Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 46
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει τα ουσιαστι-
κά, δικονοµικά και οικονοµικά προνόµια του Δηµοσίου,
απαλλάσσεται δε από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και
κράτηση για την παράστασή του και εκπροσώπησή του ε-
νώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για
την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος και µέ-
σου 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 Κοινωνι-
κών 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 έµ-
µισθη εντολή που υπηρετούν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µεταφέ-
ρονται από την 1η.3.2020 στον e-Ε.Φ.Κ.Α µε την ίδια ερ-
γασιακή 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. συ-
νεχίζονται κανονικά για λογαριασµό του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το
προσλαµβανόµενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανι-
κές 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 προ-
γραµµάτων του Ο.Α.Ε.Δ., εφαρµόζεται αναλόγως η ρύθ-
µιση της παραγράφου 1. Μετά τη µεταφορά, η απόσπα-
ση, η διάθεση ή ο χρόνος παροχής υπηρεσίας αντίστοιχα
εξακολουθούν να ισχύουν  µέχρι την προβλεπόµενη λή-
ξη τους, εκτός αν αποφασίσει τη διακοπή τους το Δ.Σ.
του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάστα-
ση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από το ισχύον εκά-
στοτε µισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρ-
χονται. Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας τους, καθώς
και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη: 
αα. όσον αφορά τους αποσπασµένους στον εντασσό-

µενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από τη ΔΕΗ Α.Ε., τη ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ Α.Ε. βαρύνουν τις εταιρείες αυτές

και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει στις εταιρείες το ύψος της δα-
πάνης µισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλο-
γη εφαρµογή του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 που α-
φορούν στο µισθολογικό κόστος των υπαλλήλων του άρ-
θρου 1 του ίδιου νόµου και 
ββ. όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγρά-

φου αυτής, υπηρετούντες µε διάθεση υπαλλήλους βαρύ-
νουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι α-
νωτέρω 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’ αρίθµ.  Φ.10050/
οικ.20496/4067/4.8.2008 (Β΄ 1579) κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινω-
νικής Προστασίας ισχύουν και στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για το α-
ποσπασµένο 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 διατη-
ρήθηκαν σε ισχύ µε τις προβλεπόµενες από την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 51 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) υ-
πουργικές αποφάσεις. 
β. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. τοποθε-

τούνται 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 ασκού-
σαν καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου, εφό-
σον έχουν επιλεγεί από το αρµόδιο Συµβούλιο. Οι προϊ-
στάµενοι αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επι-
λογή νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Αν δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων ορ-
γανικής µονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετού-
νται 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 δια-
τάξεις του Οργανισµού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.δ. 8/2019) ε-
φαρµόζονται 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 ο-
ρίων της ίδιας περιφερειακής ενότητας. 

8. Από τις 30.6.2020 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των µε-
λών 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 Υπη-
ρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α..»
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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 θεω-
ρούνται ασφαλισµένοι αυτού. Οι ασφαλισµένοι του ε-
ντασσόµενου ταµείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν
να διέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας αυτού, ό-
πως κάθε φορά ισχύουν. Στον Κλάδο Επικουρικής Ασφά-
λισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
µεταφέρονται αντίστοιχα όλα τα δικαιώµατα και οι υπο-
χρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του ε-
ντασσόµενου ταµείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ανεξάρτητα από
τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

2. Οι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ο καθο-
ρισµός 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 έ-
χουν 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 Α-
σφάλισης 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 χρό-
νος ασφάλισης του εντασσόµενου ταµείου του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως προβλέπεται στο άρθρο 79. 

4. Μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισµού Ασφάλι-
σης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., που θα περιλαµβάνει
τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφά-
παξ Παροχών του εντασσόµενου ταµείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,
εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι καταστατικές διατά-
ξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών και η γενικότερη νοµοθεσία του εντασσό-
µενου ταµείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εκτός αν ορίζεται διαφορε-
τικά στις διατάξεις του παρόντος. 

5. Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 52, συνεχίζουν να λει-
τουργούν οι Διοικητικές Επιτροπές του εντασσόµενου
φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. του άρθρου 80 µε τις ίδιες αρµο-
διότητες και το ισχύον θεσµικό καταστατικό τους πλαί-
σιο, 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, ε-
φαρµοζόµενες 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, καταργού-
νται από τότε που ίσχυσαν.

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 µετα-
βολή ατοµικών στοιχείων υποβάλλεται, κατόπιν ταυτο-
ποίησης, αίτηση µε ηλεκτρονικό τρόπο στον δικτυακό
τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α και αντλούνται τα απαραίτητα στοι-
χεία από το µητρώο του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ», µέσω διαλει-
τουργικότητας των αναγκαίων πληροφοριακών συστη-
µάτων 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 αυτεπάγγελ-
τη 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 ανήλι-
κων 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 πληρο-
φοριακών συστηµάτων της ΑΑΔΕ µε τον e-Ε.Φ.Κ.Α.,
για τη χορήγηση στοιχείων στον e-Ε.Φ.Κ.Α., θα ακολουθεί-
ται 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 Τε-
χνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), στον οικείο Δικηγο-
ρικό, Ιατρικό και Φαρµακευτικό Σύλλογο καταχωρίζεται
υποχρεωτικά ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (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 πληροφορια-
κών συστηµάτων, για τους σκοπούς του παρόντος άρ-
θρου, διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρ-
θρα 47 και 48 του  ν. 4623/2019 (Α΄ 133).

6. Σε περίπτωση θανάτου άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµέ-
νου, 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 θα-
νάτου.

7. Η απογραφή των ιδιωτικών οικοδοµικών έργων
πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µε αίτηση του ιδιοκτήτη

8



στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε προθεσµία δεκα-
πέντε (15) ηµερών από την έκδοση της άδειας,  για την
οποία δεν απαιτείται η καταβολή προκαταβολής εισφο-
ρών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.χ. άδειες µικρής κλίµακας, σαρα-
νταοκτάωρη 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 οικο-
δοµικής άδειας είναι η καταβολή προκαταβολής και η έκ-
δοση του εντύπου e-Ε.Φ.Κ.Α. «Σηµείωµα κατάθεσης Ει-
σφορών για Έκδοση Οικοδοµικής Άδειας», σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Κα-
νονισµού του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πραγµατοποιείται στον δι-
κτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. πριν από την έκδοση της ά-
δειας.  

8. Η απογραφή των νοµικών προσώπων και των εκ του
νόµου υπευθύνων γίνεται και από  πιστοποιηµένους χρή-
στες της πλατφόρµας Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στά-
σης (e-ΥΜΣ).
Στα στοιχεία των εκ του νόµου υπευθύνων του νοµι-

κού προσώπου περιλαµβάνονται υποχρεωτικά ο Αριθµός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθµός
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετά
από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου  του e-Ε.Φ.Κ.Α,
ρυθµίζονται ο χρόνος εφαρµογής, η διαδικασία υποβο-
λής των αιτήσεων, της χορήγησης πληροφοριών, σύµ-
φωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δε-
δοµένων, ο τύπος των αιτήσεων και προβεβαιώσεων, οι
τυχόν εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για
την εφαρµογή της  παραγράφου 7 του παρόντος άρ-
θρου.

Άρθρο 11
Χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών  

1. Το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που
χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Α-
σφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.), σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-
τάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών µε άλλες υπηρε-
σίες και οργανισµούς, λαµβάνεται αυτόµατα σε ηλε-
κτρονική µορφή µέσω απευθείας διασύνδεσης µε τα
πληροφοριακά συστήµατα των φορέων στους οποίους υ-
ποβάλλονται , 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 πλη-
ροφοριακών συστηµάτων των φορέων της παραγράφου
1 δηµιουργείται στο πληροφοριακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» υ-
ποσύστηµα χορήγησης βεβαιώσεων. Χρήστες του υπο-
συστήµατος είναι οι υπάλληλοι των φορέων, στους οποί-
ους απαιτείται η υποβολή των βεβαιώσεων και οι οποίοι,
κατόπιν πιστοποίησης, αντλούν υποχρεωτικά τις προ-
βλεπόµενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για λογαρια-
σµό των συναλλασσόµενων. 

3. Μετά την παρέλευση τριµήνου από την έναρξη χο-
ρήγησης βεβαιώσεων και   πιστοποιητικών από το υπο-
σύστηµα της παραγράφου 2, διακόπτεται η έντυπη χορή-
γηση τούτων από τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εκτός
περιπτώσεων όπου υφίσταται τεχνικό πρόβληµα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθ-
µίζονται ο χρόνος εφαρµογής, η διαδικασία πιστοποίη-
σης, ο τύπος και ο τρόπος χορήγησης των βεβαιώσεων
και πιστοποιητικών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προ-
στασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, οι τυχόν ε-
ξαιρέσεις, οι τεχνικές προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχε-
τικό 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 υπο-
βληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) ε-
πανελέγχεται αυτόµατα κάθε µήνα η ασφαλιστική ικανό-
τητα µισθωτών που δεν έλαβαν ασφαλιστική ικανότητα
κατά την ετήσια χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. 

2. Από 1η Ιουλίου 2020 όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες υ-
ποβολής ΑΠΔ είναι υπόχρεοι ηλεκτρονικής υποβολής
ΑΠΔ.

3. Τα δεδοµένα που καταχωρούνται στην ΑΠΔ δια-
σταυρώνονται µε το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
προ της οριστικής υποβολής της ΑΠΔ. Σε περίπτωση α-
συµβατότητας, ενηµερώνεται ο εργοδότης για την ανά-
γκη διόρθωσης και, εφόσον απαιτείται, εκδίδονται και ε-
πιδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόµενες πράξεις επι-
βολής και βεβαιώσεις. 

4. Οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), οι Πράξεις
Επιβολής Προσθέτου Τέλους (ΠΕΠΤ),οι Πράξεις Επιβο-
λής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ) και οι
Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) που εκδίδονται κατά
τον µηχανογραφικό έλεγχο δηλωθεισών και καταβληθει-
σών 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 η-
λεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρµογή,
η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και µπορεί να αποτυ-
πωθεί εγγράφως.

5. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθω-
τών εκδίδονται ηλεκτρονικά και αναρτώνται στις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες e-Ε.Φ.Κ.Α. στις οποίες οι ασφαλι-
σµένοι έχουν πρόσβαση, µε χρήση των προσωπικών
τους κωδικών. Ως ηµεροµηνία γνωστοποίησης της Πρά-
ξης Βεβαίωσης Οφειλής θεωρείται η ηµεροµηνία ηλε-
κτρονικής πρόσβασης του ασφαλισµένου στην εφαρµο-
γή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και µπορεί να α-
ποτυπωθεί 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 εί-
χαν ενταχθεί, δύνανται να επανενταχθούν σ’ αυτή µέχρι
την 31η Μαρτίου 2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής
του συνόλου των δόσεων της ρύθµισης που έχουν κατα-
στεί απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωµένων, εκτός
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ρύθµισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη
ρύθµιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρµό-
διες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.»

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ρυθµίζονται ο τρόπος διασταύρωσης µε
το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», ο τύπος των ηλε-
κτρονικών πράξεων, το όργανο που τις υπογράφει, η δια-
δικασία 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: 

«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 Πολιτι-
κής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράτ-
τει 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 έ-
πεται του ηµερολογιακού µήνα απασχόλησης, ανεξαρτή-
τως 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 έ-
ως την τελευταία ηµέρα του µεθεπόµενου της µισθολο-
γικής περιόδου απασχόλησης µήνα, ανεξαρτήτως του α-
ριθµού µητρώου.

3. Ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία
αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στον δικτυακό τό-
πο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για µι-
σθολογικές περιόδους από 1.1.2013 και εφεξής.

5. Οι ανωτέρω προθεσµίες υποβολής της Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης και καταβολής των εισφορών δύ-
νανται 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 απαι-
τούνται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για πιστοποίηση της ανικανότη-
τας προς εργασία για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας,
επιδόµατος µητρότητας, επιδόµατος ασθενείας είτε ε-
ξαιτίας  νόσου είτε µετά από ατύχηµα εργατικό ή µη και
του επιδόµατος εργατικού ατυχήµατος, εκδίδονται υπο-
χρεωτικά µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγο-
γράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

2. Στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δηµι-

ουργείται ηλεκτρονικό υποσύστηµα υποστήριξης των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-
Ε.Φ.Κ.Α.. Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήµα-
τος υποστηρίζει ενδεικτικά τη σύνταξη της γνωµάτευ-
σης του εισηγητικού φακέλου από τον θεράποντα ιατρό,
τον προγραµµατισµό των ιατρικών επιτροπών πιστοποίη-
σης (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια), τον προγραµµα-
τισµό της εξέτασης των ασφαλισµένων στην επιτροπή,
την παροχή πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του εξετα-
ζόµενου από την επιτροπή ή κατ΄ οίκον  και την αυθηµε-
ρόν έκδοση της απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας.
Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη καταργείται µετά

τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήµατος.  
3. Οι αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονοµικών Επιτρο-

πών που εκδίδονται µε σκοπό να υποβληθούν στον e-
Ε.Φ.Κ.Α για τη χορήγηση παροχών και συντάξεων ανα-
πηρίας καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Σύστηµα Ηλε-
κτρονικής Συνταγογράφησης.      

4. Με κοινή απόφαση των Yπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υ-
γείας ρυθµίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των η-
λεκτρονικών υπηρεσιών, οι εξαιρέσεις, οι τεχνικές λε-
πτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, οι διαδι-
κασίες χορήγησης των ιατρικών βεβαιώσεων σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία περί προστασίας των δεδοµένων προ-
σωπικού 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 ηλε-
κτρονική 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
άρθρου 11 του π.δ. 176/1997 όπως αυτό αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 2 παράγραφος 4 του π.δ. 41/2003. Η η-
λεκτρονική αίτηση υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης
εντός προθεσµίας οκτώ (8) µηνών από τη γέννηση του
τέκνου. 
Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη ως προς την προ-

θεσµία και τον τρόπο υποβολής καταργείται.  
Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό

τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. την προβλεπόµενη βεβαίωση απο-
χής από την εργασία. Το επίδοµα µητρότητας µισθωτής
ασφαλισµένης καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασµό
που έχει καταχωρηθεί στο µητρώο ασφαλισµένου, κατό-
πιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης. 
Η απαιτούµενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική πρά-

ξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται µέσω διασύνδεσης
του e-Ε.Φ.Κ.Α. µε το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγο-
γράφησης και το Μητρώο Πολιτών, η οποία υλοποιείται
σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

2. Ο δικαιούχος επιδόµατος ασθενείας υποβάλλει, κα-
τόπιν ταυτοποίησης, ηλεκτρονική αίτηση στον δικτυακό
τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 
Σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβο-

λή της αίτησης του µισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται
να καταχωρήσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την ε-
πεξεργασία της αίτησης και ενδεικτικά την ηµεροµηνία
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πρόσληψης, την ειδικότητα, το χρονικό διάστηµα της α-
πουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας και τις µικτές
αποδοχές του µήνα απουσίας. Οι προβλεπόµενες ιατρι-
κές βεβαιώσεις ανακτώνται από το Σύστηµα Ηλεκτρονι-
κής 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 συµπλη-
ρώνονται ενδεικτικά ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Α-
σφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της
επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτο-
ποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι ε-
πιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισµένους ή
συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούνται στην έκδο-
ση 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 Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ρυθµίζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε
λεπτοµερειακό θέµα σχετικά µε το περιεχόµενο της αί-
τησης, τις διαδικασίες χορήγησης των επιδοµάτων και
της εφαρµογής του άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετι-
κό θέµα.     

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 θεµελίω-
ση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, την απονοµή συντάξε-
ων και τη µεταβίβαση συντάξεων αιτία θανάτου συγκε-
ντρώνεται 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 Διακυ-
βέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) έως
31.7.2020, αρχείο µε τα στοιχεία αποδοχών των υπαλλή-
λων τους από 1η.1.2002 ή από την ηµεροµηνία έναρξης
της µηχανογράφησης, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδια-
γραφές 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 λειτουρ-
γίας της, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ο-
ρίζονται 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 φυσι-
κών παραστατικών  για τη χρήση τους στη διαδικασία α-

πονοµής και µεταβίβασης σύνταξης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κα-
θορίζονται οι διαδικασίες συγκέντρωσης, ελέγχου και πι-
στοποίησης των δεδοµένων σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-
ρα, τα αποδεκτά ποσοστά αποκλίσεων για την πιστοποί-
ηση της ακρίβειας και της ορθότητάς τους, καθώς και κά-
θε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 17
Ψηφιακός µετασχηµατισµός διαδικασίας

απονοµής σύνταξης ΑΤΛΑΣ

1. Οι αιτήσεις για απονοµή σύνταξης λόγω γήρατος, α-
ναπηρίας ή θανάτου, καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης ε-
πιδόµατος τετραπληγίας ή απολύτου αναπηρίας υποβάλ-
λονται υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν ταυ-
τοποίησης, στον δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Στην αί-
τηση καταχωρείται υποχρεωτικά έγκυρη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου. 
Η οριστικοποίηση της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης

δήλωσης του ασφαλισµένου για την ορθότητα των δεδο-
µένων 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 συνταξιο-
δότηση. Σε περίπτωση αλλοδαπού αιτούντος επικαιρο-
ποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διαβατηρίου και,
εφόσον προέρχεται από χώρα εκτός του χώρου της Συν-
θήκης Schengen, τα στοιχεία της άδειας παραµονής.     

3. Σε περίπτωση ασφαλισµένου του Δηµοσίου, των Ε-
νόπλων Δυνάµεων των Σωµάτων Ασφαλείας και των
Ο.Τ.Α., συµπληρώνεται το Δελτίο Ατοµικής και Υπηρε-
σιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπό-
θεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιο-
δότησης και την έναρξη της επεξεργασίας της.  
Το ΔΑΥΚ συµπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρµό-

διο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο
ασφαλισµένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί
στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φο-
ρείς του Δηµοσίου. 
Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση

προϊστάµενο του αρµόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστι-
κοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καµία επιπλέον επι-
βεβαίωση των δεδοµένων από φυσικά παραστατικά για
την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. 

4. Σε περίπτωση που ασφαλισµένος έχει στην κατοχή
του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο α-
σφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως
έγκυρος και δεν αποτελεί δεδοµένο του Πληροφοριακού
Συστήµατος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να καταχωρεί τον ε-
πιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και να προσκο-
µίζει σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπο-
βολή ηλεκτρονικής αίτησης τα φυσικά παραστατικά στο
υποκατάστηµα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστο-
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ποίηση και ψηφιοποίηση.  
Σε περίπτωση µη προσκόµισης των φυσικών παραστα-

τικών εντός της ανωτέρω προθεσµίας, ο επιπλέον χρό-
νος δεν λαµβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αί-
τησης.

5. Για την οριστικοποίηση της αίτησης µε ηλεκτρονικό
τρόπο της παραγράφου 1 απαιτείται προηγούµενη συ-
γκατάθεση του αιτούντος για την επεξεργασία και  χρή-
ση 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 απονο-
µών ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου συντάξε-
ων και επιδοµάτων που αφορούν άµεσα συγγενικά πρό-
σωπα (γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος.

6. Σε περίπτωση που ασφαλισµένος αιτείται την ανα-
γνώριση πλασµατικού χρόνου, υποχρεούται να συµπλη-
ρώσει σε παράρτηµα της ηλεκτρονικής αίτησης της πα-
ραγράφου 1 τον χρόνο, την κατηγορία εξαγοράς και τον
αριθµό πρωτοκόλλου της αντίστοιχης βεβαίωσης ή πι-
στοποιητικού, από τα οποία προκύπτει το δικαίωµά του,
προκειµένου αυτές να ανακτηθούν ηλεκτρονικά από τα
συστήµατα των φορέων που τα εκδίδουν. Για την εφά-
παξ εξαγορά του πλασµατικού χρόνου εκδίδεται από το
σύστηµα ειδοποιητήριο πληρωµής σε τράπεζα µε µονα-
δικό κωδικό πληρωµής που ισχύει για έναν (1) µήνα.
Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ειδοποιητήριο ε-

ντός της ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας, γίνεται επε-
ξεργασία της αίτησης, χωρίς να ληφθεί υπόψη το αίτηµα
αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου.

7. Η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται ηλεκτρονι-
κά βάσει των διαθέσιµων ψηφιακών δεδοµένων του πλη-
ροφοριακού συστήµατος ΑΤΛΑΣ, των δεδοµένων του
πληροφοριακού συστήµατος των Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), των δεδοµένων που ψηφιοποιού-
νται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, και τυχόν πλασµατικού χρόνου που ε-
ξαγοράζεται. 

8. Η απόφαση απονοµής σύνταξης γνωστοποιείται στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλώ-
σει ο αιτών στην αίτησή του και δεν απαιτείται κοινοποί-
ηση µέσω ταχυδροµείου. 
Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε µετά την πα-

ρέλευση δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την αποστο-
λή µε ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στο σύ-
στηµα ΑΤΛΑΣ και αναγράφεται στην απόφαση. Η απόφα-
ση αναρτάται επίσης στον ατοµικό λογαριασµό του α-
σφαλισµένου στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Η απόφαση φέρει µηχανική αποτύπωση της υπογρα-

φής ή ηλεκτρονική υπογραφή του Διοικητή του e-
Ε.Φ.Κ.Α. ή αρµόδιου προς τούτο εξουσιοδοτηµένου διοι-
κητικού οργάνου, µηχανική αποτύπωση της σφραγίδας
της υπηρεσίας ή την εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα
του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κωδικό ταυτοποίησης για προ-
στασία από πλαστογραφία και αποτελεί δηµόσιο έγγρα-
φο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον
ν. 3979/2011 (Α΄ 138).       

9. Ο ασφαλισµένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κα-
τά της συνταξιοδοτικής απόφασης που του κοινοποιήθη-
κε 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 εκδίδο-
νται 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 χορήγη-
ση της σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως κατα-
βληθέντα ποσά συντάξεων σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ, και εφαρµόζονται οι διατάξεις περί υποβολής
ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.     

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων καθορίζονται ο χρόνος εφαρµογής και
οι  τυχόν εξαιρέσεις του παρόντος για κάθε κατηγορία
συντάξεων, ο τρόπος πιστοποίησης και πρόσβασης χρή-
στη για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απονο-
µής ή µεταβίβασης σύνταξης, οι τύποι της ηλεκτρονικής
αίτησης και της συνταξιοδοτικής απόφασης, η διαδικα-
σία και ο τρόπος διενέργειας του δειγµατοληπτικού ε-
λέγχου, πιστοποίησης και ψηφιοποίησης των φυσικών
παραστατικών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστα-
σίας 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 ασφαλισµέ-
νων 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 στρατο-
λογίας για τη βεβαίωση του χρόνου στράτευσης και τις
εφαρµογές του φοιτητολογίου των ιδρυµάτων της τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου σπου-
δών που δύνανται να αναγνωριστούν ως πλασµατικός
χρόνος για την απονοµή σύνταξης σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις.

2. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης αναπτύσσει τις αναγκαίες υποδοµές διαλει-
τουργικότητας µεταξύ των εφαρµογών του Μητρώου
Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Πληροφορια-
κού συστήµατος της Στρατολογίας του Υπουργείου Ε-
θνικής Αµύνης και των εφαρµογών των φοιτητολογίων
των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την ηλε-
κτρονική πρόσβαση του συστήµατος ΑΤΛΑΣ στα δεδοµέ-
να των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που απαιτούνται
για την απονοµή ή µεταβίβαση των συντάξεων.   
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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 ακο-
λούθως:

«Άρθρο 1
Αντικείµενο - Σκοπός

1. Αντικείµενο του νόµου είναι η ρύθµιση της έννοµης
σχέσης κοινωνικής ασφάλισης δηµοσίου δικαίου, υπο-
χρεωτικής για όλους τους εργαζόµενους, µισθωτούς,
αυτοτελώς απασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελµα-
τίες, αγρότες και ειδικές κατηγορίες για τους κινδύνους
γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, εργατικού ατυχήµατος,
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ και προνοια-
κών παροχών, καθώς και η ένταξη του ειδικού συνταξιο-
δοτικού συστήµατος των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλή-
λων και στρατιωτικών στον e-Ε.Φ.K.Α.. Με την επιφύλα-
ξη των ειδικών διατάξεων για τους δηµοσίους λειτουρ-
γούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς oι διατάξεις του
παρόντος νόµου καταλαµβάνουν όλους όσους παρέ-
χουν εξαρτηµένη εργασία έναντι αµοιβής, καθώς και
τους αυτοτελώς απασχολούµενους και τους ελεύθερους
επαγγελµατίες και τους απασχολούµενους µε το αγροτι-
κό επάγγελµα. 
Η έννοµη σχέση της κοινωνικής ασφάλισης επέρχεται

αυτοδικαίως µε την έναρξη της µισθωτής εργασίας και υ-
ποχρεωτικά από την τήρηση των διαδικασιών, που προ-
βλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για την έναρξη ε-
παγγέλµατος αυτοτελώς απασχολούµενου, ελεύθερου
επαγγελµατία και αγροτικού επαγγέλµατος.

2. Σκοπός του νόµου είναι η εξασφάλιση της επάρκει-
ας των συντάξεων και της βιωσιµότητας του εθνικού κοι-
νωνικοασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήµατος
και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (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:

«Άρθρο 1Α
Γενικές αρχές - Εγγυητική ευθύνη του Κράτους

Το ασφαλιστικό σύστηµα διέπεται από τις αρχές της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγ-
γύης, της αναδιανοµής, της υποχρεωτικότητας, της α-
νταποδοτικότητας, 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 δια-
τάξεις σχετικές µε την κρατική χρηµατοδότηση του συ-
στήµατος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται».

Άρθρο 21 
Προσθήκη άρθρου 1Β στον ν. 4387/2016

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 1Β ως ακολού-
θως:

«Άρθρο 1Β
Πηγές και φύση κανόνων

1. Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης αφορούν στο κοι-
νωνικό (γενικό) συµφέρον και είναι αναγκαστικής εφαρ-
µογής.
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 δη-
µοσίων 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 Ε-
λεγκτικού Συνεδρίου.

3. Οι προβλεπόµενες από τον παρόντα νόµο κανονι-
στικές πράξεις θεσπίζονται, µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από γνώµη
του Διοικητικού Συµβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το Διοικητι-
κό 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 εκδώσει 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 ακο-
λούθως:

«Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
- Ασφαλισµένοι: Τα πρόσωπα που υποχρεούνται να κα-

ταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από την παροχή ε-
ξαρτηµένης εργασίας έναντι αµοιβής ή από την άσκηση
ελευθέρου επαγγέλµατος ή αυτοαπασχόληση ή την ά-
σκηση αγροτικού επαγγέλµατος.

- Έµµεσα ασφαλισµένοι: τα µέλη οικογένειας των α-
σφαλισµένων, καθώς και των συνταξιούχων γήρατος, α-
ναπηρίας και θανάτου.

- Εργοδότες: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, για λογαριασµό των οποίων παρέχουν

13



την εργασία τους οι µισθωτοί εργαζόµενοι.
- Συνταξιούχοι: τα πρόσωπα τα οποία µετά τη συµπλή-

ρωση 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 α-
νταποδοτικής σύνταξης. Ειδικώς για τους δηµόσιους
λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς, σύνταξη
είναι το ποσό που καταβάλλεται σε αυτούς, µετά την έ-
ξοδό τους από την υπηρεσία, ως συνέχεια της αµοιβής
τους, το οποίο, για λόγους δηµοσιονοµικής βιωσιµότη-
τας και λογιστικής ενότητας του συστήµατος, υπολογί-
ζεται σε αντιστοιχία µε το άθροισµα της εθνικής και της
ανταποδοτικής σύνταξης.

- Εθνική  σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που χρηµα-
τοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

-Ανταποδοτική  σύνταξη: το ποσό της σύνταξης, που
αντιστοιχεί στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βά-
σει των συντάξιµων αποδοχών, του χρόνου ασφάλισης
και του ποσοστού αναπλήρωσης.

-Επικουρική σύνταξη: το ποσό που καταβάλλεται µηνι-
αίως στους συνταξιούχους ως συµπληρωµατική  παροχή
της κύριας σύνταξης µετά την αποχώρησή τους από την
ενεργό απασχόληση κατόπιν καταβολής µηνιαίων ασφα-
λιστικών εισφορών ανεξάρτητων των εισφορών της κύ-
ριας 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 απα-
σχόλησης ή ιδιότητας.

- Πολλαπλή καταβολή εισφορών: η  υποχρεωτική κα-
ταβολή εισφορών µετά την 1η.1.2017 για την εκ παραλ-
λήλου άσκηση: α) µισθωτής εργασίας σε περισσότερους
του ενός εργοδότες ή β) µισθωτής εργασίας και αυτοτε-
λούς ή ελεύθερου επαγγέλµατος ή αγροτικής απασχό-
λησης και γ) αυτοτελούς και ελεύθερου επαγγέλµατος ή
αγροτικού επαγγέλµατος. 

- Παράλληλη ασφάλιση: η ασφάλιση που έχει πραγµα-
τοποιηθεί πριν την 1η.1.2017 σε δύο ή περισσότερους
φορείς λόγω παροχής  µισθωτής εργασίας ή λόγω άσκη-
σης εκ παραλλήλου µισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθε-
ρου επαγγέλµατος ή αγροτικής απασχόλησης σε διαφο-
ρετικούς φορείς, τοµείς ή λογαριασµούς που εντάχθη-
καν στον Ε.Φ.Κ.Α. έως την έναρξη λειτουργίας του.

-Πολλαπλή ασφάλιση: η παροχή εργασίας σε περισ-
σότερους του ενός εργοδότες ή ασφάλιση µε διαφορετι-
κές ιδιότητες στον ίδιο φορέα ή το δηµόσιο, εφόσον
προβλέπονταν υποχρεωτική καταβολή περισσότερων
της µιας ασφαλιστικών εισφορών.

- Διαδοχική ασφάλιση: η ασφάλιση  που έχει πραγµα-
τοποιηθεί έως την 1η.1.2017 σε διαδοχικά χρονικά δια-
στήµατα και σε διαφορετικούς φορείς, τοµείς ή λογαρια-
σµούς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α..

-Αυτοτελώς απασχολούµενοι: τα πρόσωπα που α-
σκούν 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 γενι-
κών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση
του πρώην ΟΑΕΕ.

-Αγρότες: Τα πρόσωπα που ασκούν αγροτική απασχό-
ληση και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατά-
ξεων υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, µε εξαί-
ρεση τους εκµεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστηµάτων,
τους εργάτες γης που αµείβονται µε εργόσηµο, τους ε-
παγγελµατοβιοτέχνες 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 παρά-
γραφος 5 στο ίδιο άρθρο και νέα άρθρα 5Α και 5Β στον
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 κλά-
δου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισµένου και εργοδό-
τη ορίζεται σε 20% επί των συνταξίµων µηνιαίων αποδο-
χών 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 Δηµο-
σίου 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, αναπροσαρµοζόµε-
νο από την 1η.1.2023 έως 31.12.2024 κατ΄ έτος µε δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό µεταβολής του µέσου
ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγού-
µενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιµής του ως άνω
ποσοστού το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παρα-
µένει στα επίπεδα του προηγουµένου έτους. Από
1η.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων
αποδοχών προσαυξάνεται κατ΄έτος κατά τον δείκτη µε-
ταβολής µισθών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη πα-
ράγραφο 4 του άρθρου 8. 
β) Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα πρόσωπα, που υ-

πάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3660/2008
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(Α΄ 78), παραµένουν στο ύψος που προβλεπόταν µέχρι
την 1η.1.2017.

3. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Α-
ναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων καθορίζονται οι απαιτούµενες διαδικα-
σίες για τις προσαρµογές στα πληροφοριακά συστήµατα
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του άρθρου αυτού.

5. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουρ-
γός Οικονοµικών ως αρµόδιος για την έκδοση αποφάσε-
ων επί συνταξιοδοτικών θεµάτων του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), νοείται εφεξής ο Υ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διατη-
ρούµενης της συναρµοδιότητας του Υπουργού Οικονο-
µικών επί θεµάτων εφαρµογής µισθολογικών διατάξεων
επί συνταξιούχων του Δηµοσίου.

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 ερ-
γασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από την ηµεροµη-
νία διορισµού τους διατηρούν το καθεστώς ασφάλισης
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονοµικής περί-
θαλψης 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 ασφα-
λιστικές 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 σύµ-

φωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
41,
αγ) για επικουρική ασφάλιση, µηνιαία εισφορά εµµί-

σθων ασφαλισµένων βάσει του άρθρου 97,
αδ) για εφάπαξ παροχή, µηνιαία εισφορά εµµίσθων α-

σφαλισµένων βάσει του άρθρου 35.
β) Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται

επί των συνταξίµων µηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές κα-
θορίζονται για τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 5
του παρόντος. 
Η εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει τα πρόσωπα της

παραγράφου 1 και η εργοδοτική εισφορά, όπου προβλέ-
πεται, το αρµόδιο Υπουργείο για τα µέλη της Κυβέρνη-
σης και τους Υφυπουργούς ή τον φορέα στον οποίο γί-
νεται ο διορισµός για τους µετακλητούς υπαλλήλους.
Η εισφορά ασφαλισµένου παρακρατείται από τον ερ-

γοδότη, και αποδίδεται µε την εργοδοτική εισφορά
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
γ) Η ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλεται σύµφω-

να 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 προβλεπό-
µενες για τους φορείς αυτούς ασφαλιστικές εισφορές.

4. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 κατά το αµέ-
σως 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 ασφάλι-
ση 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 συνταξι-
ούχοι από ίδιο δικαίωµα, καταβάλλουν ασφαλιστικές ει-
σφορές για κύρια σύνταξη και υγειονοµική περίθαλψη υ-
πέρ του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

6. Οι ρυθµίσεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρµόζο-
νται στα πρόσωπα της παραγράφου 1 που διορίζονται α-
πό 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 ασφα-
λιστικών εισφορών. Εάν προκύψει οφειλή, αυτή εξοφλεί-
ται 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 αυ-
τή 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 απο-
κλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 98
του Συντάγµατος, µε την επιφύλαξη της ειδικής δικαιο-
δοσίας 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 δι-
καιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των διαφορών
από την απονοµή συντάξεων στους δηµόσιους λειτουρ-
γούς 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 πί-
νακας των ποσοστών αναπλήρωσης αριθµείται σε πίνα-
κα 1, αντικαθίσταται το εδάφιο πριν τον πίνακα 1, προ-
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στίθενται 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 σύ-
νταξης εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µετα-
βίβαση, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται α-
νταποδοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει µε βάση τις
συντάξιµες αποδοχές της παραγράφου 2, τον χρόνο α-
σφάλισης, 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.

2. α. Ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του
ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ι-
δίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση λαµ-
βάνεται υπόψη ο µέσος όρος µηνιαίων αποδοχών του α-
σφαλισµένου 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 µηνι-
αίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το ά-
θροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε ει-
σφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βί-
ου.
Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµ-

βάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κά-
θε 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 παραγρά-
φου 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 ανα-
φερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε βά-
ση τις διατάξεις του ν. 612/1977 (Α΄ 164) είτε µε βάση
τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές και ισχύον κά-
θε 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 ό-
ρος των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τη
διάρκεια της συνολικής ασφάλισής του.
β. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλα-

σµατικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόµενου ποσού
εξαγοράς, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό
που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό - ει-
σόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό
που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε µήνα ασφάλι-
σης.

3. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της
σύνταξης των προσώπων των περιπτώσεων β΄ και γ΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 6, ως συντάξιµες αποδο-
χές λαµβάνεται υπόψη ο, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄
της παραγράφου 2, µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών,
όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση µε βάση τις διατά-
ξεις της ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από το ασφα-
λιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύ-
νταξης 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) ε-
τών 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 συντάξι-
µων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµα-
τικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που
λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν την 1η.1.2002
χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση συνολικά έ-
ως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
Για συντάξεις µε έναρξη καταβολής από την

1η.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγ-
µατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης
ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος), τουλάχιστον δέ-
κα (10) ετών από την 1η.1.2002 µέχρι την έναρξη κατα-
βολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του
Δηµοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισµό
των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλι-
σης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή
άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν την
1η.1.2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση έ-
ως δέκα (10) ετών ασφάλισης.

4.α. Η αναπροσαρµογή των συνταξίµων αποδοχών, για
το διάστηµα έως και το 2024, διενεργείται κατά τη µετα-
βολή του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών κατανα-
λωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση
των συνταξίµων  αποδοχών για το διάστηµα 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 ανα-
προσαρµογή των συνταξίµων αποδοχών.

5. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού µέρους της σύ-
νταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλι-
σης, µε βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω
πίνακα, που προσαρτάται στο τέλος της παρούσας και α-
ποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. Το ποσοστό αναπλή-
ρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίµα-
κας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται
στην τρίτη στήλη του πίνακα.
Έως 30.09.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε ε-

πιµέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακό-
λουθο πίνακα 1:
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Από την 1η.10.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κά-
θε επιµέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον
ακόλουθο πίνακα 2:
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Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύ-
νταξης, όπως αυτό προκύπτει σύµφωνα µε το παρόν άρ-
θρο, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των
συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στις παρα-
γράφους 2 και 3.

6. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέ-
ντων 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 καταβαλ-
λόµενων 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. εξακο-
λουθεί 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 έ-
χουν 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 παρά-
γραφος 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 άρ-
θρο 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 κατα-
βαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύ-
ριες συντάξεις αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 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 απο-
δοχών λαµβάνεται υπόψη ο συντάξιµος µισθός επί του
οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως
αυτός είχε διαµορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, µε βάση τους κανόνες αναπροσαρµογής των συ-
ντάξιµων 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 αυ-
τής.

2. α. Μέχρι τις 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγού-
µενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύ-
ψος που είχαν διαµορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύµ-
φωνα µε τις τότε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά ο υπολογι-
σµός της κράτησης υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης διε-
νεργείται, 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 προκύ-
πτει από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλε-
ται στον δικαιούχο, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι
την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρ-
µογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρ-
µογή της παραγράφου 4.
γ. Αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι µι-

κρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό
τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνε-
ται, από την 1η.1.2019, κατά το ένα πέµπτο της διαφο-
ράς 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 ασφα-
λισµένο στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα.

3. α. Από την 1η.10.2019 οι συντάξεις που έχουν απο-
νεµηθεί ή εκκρεµεί η απονοµή τους µετά την έναρξη ι-
σχύος του ν. 4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύµφω-
να µε τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 8. Από την 1η.10.2019, καταβάλ-
λονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν
το ποσό των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται,
είναι µικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογι-
σµό τους σύµφωνα µε τον πίνακα 1 της παραγράφου 5
του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξα-
κολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπι-
κή διαφορά.
β.α) Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεµηθεί ή εκ-

κρεµεί 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 εξακο-
λουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική
διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη
εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συ-
ντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ΄ εφαρµογή των δια-
τάξεων 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 κατα-
βάλλεται η προσωπική διαφορά µε βάση τα ποσοστά α-
ναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 8 και το ποσό των συντάξεων προσαυξάνεται κατά
το ένα πέµπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προ-
κύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως
την 31η Δεκεµβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έ-
τος έως την 31η Δεκεµβρίου 2024. Στην περίπτωση που
η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι µικρότερη α-
πό την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επα-
νυπολογισµό  της σύνταξης µε βάση τα ποσοστά ανα-

18



πλήρωσης 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 ασφα-
λισµένο στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα.

4. α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από
την 1η.1.2023 κατ’ έτος, µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων µε βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισµα
του ετήσιου ποσοστού µεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσο-
στό µεταβολής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών
καταναλωτή του 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 περί-
πτωση α΄ ή µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά µισθολογι-
κές διατάξεις, καταργούνται.

5. Από την 1η.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλο-
γιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές µελέ-
τες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονο-
µικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµε-
νο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής
συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόµο ανακαθορίζο-
νται οι συντάξεις µε στόχο τη διασφάλιση της µακρο-
πρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµα-
τος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την
ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόµε-
νο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περι-
θώριο 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 ακο-
λούθως:

«Άρθρο 19
Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

1α. Η αίτηση συνταξιοδότησης που υποβάλλεται βάσει
των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης εξετάζεται α-
πό την αρµόδια υπηρεσία του φορέα ή τοµέα ή κλάδου ή
λογαριασµού, στην οποία ασφαλισµένοι υπάγονταν, λό-
γω ιδιότητας ή απασχόλησης, κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του τελευταίου
αυτού φορέα.
Η διαδικασία εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋπο-

θέσεων µε τις οποίες θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό δι-
καίωµα καθορίζεται ως ακολούθως:
Τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε πε-

ρισσότερους από έναν ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. α-
σφαλιστικούς 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, εφό-
σον 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 επέ-
λευση του ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις λό-
γω 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 υπά-
γονταν κατά τον χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστη-
ριότητας ή απασχόλησης, δικαιούνται σύνταξη µε τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της δραστηριότητας
στην οποία πραγµατοποίησαν τις περισσότερες ηµέρες
ασφάλισης, στην οποία δεν περιλαµβάνεται η τελευταία,
εφόσον: 
βα) έχουν συµπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότη-

σης λόγω γήρατος ή είναι ανάπηρα µε το ποσοστό ανα-
πηρίας 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 δραστηριότη-
τας που διένυσαν τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.
γ. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν συγκε-

ντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προ-
βλέπει η νοµοθεσία του φορέα της δραστηριότητας ή α-
πασχόλησης στην οποία πραγµατοποίησαν τις περισσό-
τερες ηµέρες ασφάλισης, σύµφωνα µε την περίπτωση
1β΄ τότε το συνταξιοδοτικό δικαίωµα κρίνεται µε τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα της δραστη-
ριότητας ή απασχόλησης κατά φθίνουσα σειρά αριθµού
ηµερών ασφάλισης.
δ. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνουν τις προϋπο-

θέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νοµοθεσία κά-
ποιου 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 πλή-

ρωση 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 α-
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σφάλισης (ήτοι χιλίων (1.000) ηµερών ασφάλισης), κα-
θώς και των εξακοσίων (600) ηµερών ασφάλισης, δύνα-
ται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης στρα-
τιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές
στον αρµόδιο ενταχθέντα φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογα-
ριασµό.
στ. Ειδικές διατάξεις που αφορούν στην ύπαρξη ενερ-

γού ασφαλιστικού δεσµού, στη συµπλήρωση του ορίου
ηλικίας σε δεδοµένο χρόνο σε σχέση µε τον χρόνο δια-
κοπής της απασχόλησης, στην παραγραφή κ.λπ., δεν
λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή του άρθρου αυ-
τού.

2. Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σύµφωνα µε τα
άρθρα 7, 8 και 28 µε βάση τον συνολικό χρόνο που δια-
νύθηκε 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 συνυπολο-
γισµό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους εντα-
χθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λο-
γαριασµούς, υπό την προϋπόθεση ότι µετά την ένταξή
τους στον Ε.Φ.Κ.Α., δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για
δραστηριότητα ή απασχόληση που υπάγεται στην ασφά-
λιση του αντίστοιχου φορέα, τοµέα, κλάδου και λογαρια-
σµού 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 ενταχθέ-
ντες στον Ε.Φ.Κ.Α φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαρια-
σµούς έως 31.12.2016, ο ασφαλισµένος δύναται να επι-
λέξει τον χρόνο ασφάλισης που επιθυµεί να συνυπολο-
γίσει σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλι-
σης. 

5. Στα πρόσωπα που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δι-
καίωµα λόγω γήρατος µε δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έ-
τη ασφάλισης στο εξηκοστό έβδοµο  έτος της ηλικίας,
µε συνυπολογισµό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορη-
γείται σύνταξη από την Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. του τε-
λευταίου 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 πραγµατοποι-
ήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φο-
ρείς, 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 εισφο-
ρές για κύρια σύνταξη στο Δηµόσιο.
γ. Για χρόνο ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβλη-

θεί ασφαλιστικές εισφορές, εφαρµόζονται οι διατάξεις

του παρόντος άρθρου περί συνυπολογισµού διαδοχικού
χρόνου ασφάλισης και δεν απαιτείται αναγνώριση του
χρόνου αυτού, εφόσον υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδό-
τησης µετά τις 13.5.2016.
Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεµείς αιτήσεις αναγνώρι-

σης κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν.
4387/2016, σε οποιοδήποτε στάδιο έκδοσης της σχετι-
κής πράξης αναγνώρισης, εφόσον υποβληθεί αίτηση συ-
νταξιοδότησης µετά τις 13.5.2016.
Πράξεις αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί προ της

13ης.5.2016 και αφορούν χρόνο για τον οποίο είχαν κα-
ταβληθεί εισφορές, για πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση
συνταξιοδότησης µετά τις 13.05.2016, παραµένουν ι-
σχυρές, 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 υ-
πηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην οποία υπάγεται ο ασφα-
λισµένος, πριν τη διακοπή της ασφάλισης ή την ηµερο-
µηνία υποβολής της αίτησης, κατά την επέλευση του α-
σφαλιστικού κινδύνου. Η αρµόδια υπηρεσία του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξετάζει την αίτηση για το σύνολο του χρό-
νου που έχει διανυθεί σε όλους τους ενταχθέντες φο-
ρείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 35 του ν. 4387/2016.
Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής που έχουν υπο-

βληθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ε-
ξετάζονται, 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 επίλυ-
σης αµφισβητήσεων.
Ειδικότερα η επίλυση αµφισβητήσεων που αφορούν

συντάξεις υπαλλήλων ή λειτουργών του Δηµοσίου, κα-
θώς και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην αρ-
µοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο ισχύουν για όλα τα
πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλι-
ση και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν διαδοχικά
για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα.

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 συνταξιο-

δότησης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου και εφεξής, καθώς και για όσες εκκρε-
µούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικα-
σίας, των οποίων τα οικονοµικά αποτελέσµατα ανατρέ-
χουν στην ηµεροµηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδό-
τησης. Οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν απορριφθεί, επανε-
ξετάζονται κατόπιν όχλησης του ασφαλισµένου, µε έ-
ναρξη 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..»
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Άρθρο 27
Αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016

Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων

1.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 ι-
διότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην
ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες
και επικουρικές καταβάλλονται µειωµένες κατά ποσοστό
30% για όσο χρονικό διάστηµα απασχολούνται ή διατη-
ρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα. 
Ειδικότερα για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη α-

ναλάβει ή αναλαµβάνουν από της δηµοσιεύσεως του νό-
µου 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 και επικουρικών συντάξεων εφό-
σον δεν έχουν συµπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας
τους έως και τις 28.2.2021 και το 62ο έτος από την
1η.3.2022 και εφεξής.

Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εργασία ή είχαν απο-
κτήσει 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 ανικα-
νότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007
(Α΄ 210).

2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φο-
ρέων.

3. α. Για το χρονικό διάστηµα απασχόλησης του συ-
νταξιούχου καταβάλλονται για τον µισθωτό συνταξιούχο
και τον αυτοτελώς απασχολούµενο ή ελεύθερο επαγ-
γελµατία ή υπαγόµενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, µε την ε-
πιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 οι προ-
βλεπόµενες 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 µειώνε-
ται το ποσόν της σύνταξης:
α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απα-

σχόληση 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 περί-

πτωσης α΄ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του
π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
ε. Όσων λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα ή το α-

ντίστοιχο 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 α-
νώτατες 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 Δηµοσί-

ου, εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους από απασχόληση
στον αγροτικό τοµέα ως αγροτών, µελισσοκόµων, κτηνο-
τρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπεβαίνει το ποσό
των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

5. Ο συνταξιούχος που αναλαµβάνει µισθωτή εργασία
ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει τον χρόνο
της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστηµα της απα-
σχόλησης  του συνταξιούχου δύναται κατόπιν αιτήσεώς
του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη  ποσό, που προ-
κύπτει µε βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντά-
ξιµες αποδοχές των άρθρων 8 και 28 και µόνο για το
χρονικό διάστηµα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.
Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύ-
πτει µε βάση τον υπολογισµό της επικουρικής σύνταξης
και µόνο για το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης µε-
τά 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 αυτοα-
πασχόληση ή µέρος αυτού αξιοποιείται σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, εφόσον από τις προϊσχύουσες διατάξεις προ-
βλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης.

7. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται,
πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δη-
λώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του
Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Παράλειψη της δή-
λωσης συνεπάγεται καταλογισµό σε βάρος του συνταξι-
ούχου ποσού ίσου µε το ύψος δώδεκα (12) µηνιαίων συ-
ντάξεων.
Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί µε πα-

ρακράτηση  έως του ποσού του ενός τετάρτου από την
κύρια σύνταξη και για την επικουρική σύµφωνα µε το άρ-
θρο 46 του παρόντος νόµου. Άλλως εισπράττεται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµο-
σίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974 Α΄ 90).

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών 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.»
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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 ανα-
πλήρωσης υπολογιζόµενα επί των συντάξιµων αποδο-
χών 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 α-
νταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαµβάνονται υπόψη:
α. Για τους µισθωτούς, ο µέσος όρος µηνιαίων αποδο-

χών του ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλι-
στικού βίου του. Ο µέσος όρος υπολογίζεται ως το πηλί-
κο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών
του ασφαλισµένου διά του συνολικού χρόνου ασφάλι-
σής του. Ως σύνολο µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο α-
σφαλισµένος νοείται το άθροισµα των µηνιαίων αποδο-
χών 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 υπόκειται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του
ασφαλιστικού βίου του. Το µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδη-
µα υπολογίζεται ως εξής:

i. Για το χρονικό διάστηµα έως 31.12.2016 το ποσό που
θα αποτελούσε το ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα αν ε-
κλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά, το ποσό που πράγµα-
τι καταβλήθηκε για κάθε µήνα ασφάλισης διά του συντε-
λεστή 0,20.
Στο  ανωτέρω ποσό συνυπολογίζονται µε αναγωγή κα-

τά κεφαλήν, τυχόν υφιστάµενοι µέχρι την ηµεροµηνία
αυτή κοινωνικοί πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταµείων και
η ασφαλιστική εισφορά- όπου υπήρχε- που έχει κατα-
βληθεί από τον εργοδότη. 

ii. Για το χρονικό διάστηµα από  την 1η.1.2017 έως
31.12.2018 το εισόδηµα, το οποίο υπόκειται σε εισφο-
ρές, σύµφωνα µε τα άρθρα 39 και 40 κατά το ως άνω
χρονικό διάστηµα. 

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 καταβλη-
θεί χωρίς τις µειώσεις του άρθρου 98 και του άρθρου 141

παράγραφος 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58)  διά του συντε-
λεστή 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 ε-
φαρµόζεται ο συντελεστής 0,195. 

3. Οι συντάξιµες αποδοχές των ασφαλισµένων για κά-
θε ηµερολογιακό έτος που προκύπτουν µε βάση τον υ-
πολογισµό των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου
2 προσαυξάνονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περί-
πτωση 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 απο-
δοχές, επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό ανα-
πλήρωσης των τριάντα πέντε (35) ετών, λαµβάνεται υπό-
ψη ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλι-
σµένου κατά τη διάρκεια ασφάλισής του.

5.  Για τους ασφαλισµένους για τους οποίους, από την
1η.1.2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38, κα-
ταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη και ασφαλι-
σµένου, αλλά έως την 31.12.2016 κατέβαλλαν ασφαλι-
στική εισφορά επί ασφαλιστικών κατηγοριών, ως συντά-
ξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού
µέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό της µηνιαίας α-
σφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί διά  του συ-
ντελεστή 0,20.

6. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλα-
σµατικά ύστερα από εξαγορά, ως συντάξιµες αποδοχές
ορίζονται: 
α. Για τους µισθωτούς οι µηνιαίες αποδοχές επί των ο-

ποίων καταβλήθηκαν οι εισφορές εξαγοράς του αναγνω-
ριζόµενου χρόνου.
β. Για τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους

επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ
το ποσό, που αντιστοιχεί στο ποσό της µηνιαίας ασφαλι-
στικής εισφοράς που έχει καταβληθεί για την αναγνώρι-
ση των πλασµατικών χρόνων δια  του  συντελεστή 0,20.
Οι πλασµατικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξα-
γορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό του πο-
σού της ανταποδοτικής σύνταξης.

7. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της
σύνταξης ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη
οι υπολογιζόµενες σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέ-
ψεις 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) ε-
τών από την 1η.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισµό των συντάξι-
µων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµα-
τικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή
άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν την
1η.1.2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση έ-
ως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
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Για αιτήσεις συνταξιοδότησης µε έναρξη καταβολής
της σύνταξης από την 1η.1.2021, αν δεν προκύπτει χρό-
νος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προ-
αιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξι-
µος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1η.1.2002 έ-
ως την έναρξη της συνταξιοδότησης, τότε για τον υπο-
λογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος
ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαι-
ρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά
το πριν την 1η.1.2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συ-
µπλήρωση 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 συντά-
ξιµες αποδοχές προκειµένου για το χρονικό διάστηµα
µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2458/1997 (Α΄ 15) ορίζε-
ται το 70% του προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µι-
σθού άγαµου µισθωτού.

9. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού τµήµατος
της σύνταξης/χορηγίας των προσώπων που είχαν διατε-
λέσει 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 η-
λικιακό 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 α-
νταποδοτικού µέρους της σύνταξης, ως συντάξιµες
απoδοχές  λαµβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης
που ορίζονται στην πράξη αυτή. Σε κάθε περίπτωση προ-
σκόµισης στοιχείων βάσει των οποίων οι συντάξιµες α-
ποδοχές διαµορφώνονται αποδεδειγµένα υψηλότερες
λαµβάνονται υπόψη αυτές για τον υπολογισµό του αντα-
ποδοτικού µέρους της σύνταξης.

10. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 4ε της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170)
προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση αυ-
τή ο γονέας, ο σύζυγος ή ο αδελφός του αναπήρου, ε-
φόσον πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση συνταξιοδό-
τησης. 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 ε-
δάφιο του άρθρου 23 του π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), της πα-
ραγράφου 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 πα-
ραγράφου 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 περίπτω-
σης 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 άρ-
θρου 1 του π.δ. 418/1985 (Α΄ 146) και του άρθρου 14 της
Υ.Α. Φ.29/1455/1977 (Β΄ 1028).»

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016

Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παρά-
γραφος 3, η παράγραφος 3 αναριθµείται σε 4 και το άρ-
θρο 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 χορηγού-
νται 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 ρυθ-
µίσεων 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 συντά-
ξιµος µισθός συνδέεται µε ασφαλιστικές κατηγορίες ή α-
σφαλιστικές κλάσεις ή µε τεκµαρτά ποσά, αυτός υπολο-
γίζεται αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιµή τους κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση ο συντάξιµος µισθός υπολογίζεται σε τρέ-
χουσες τιµές µε τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρµο-
γής των συντάξεων όλων των ετών που έχουν µεσολα-
βήσει από την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ως την έ-
ναρξη 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 χο-
ρηγούνται από τον ΟΓΑ, που έχουν απονεµηθεί ή εκκρε-
µεί η απονοµή τους µετά την έναρξη ισχύος του
ν. 4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύµφωνα µε τα πο-
σοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5
του άρθρου 8. Από την 1η.10.2019, καταβάλλονται τυ-
χόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό
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των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι µι-
κρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισµό
τους σύµφωνα µε τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του
άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακο-
λουθεί 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 παρό-
ντος 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 εξακο-
λουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική
διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’  έτος και µέχρι την πλήρη
εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συ-
ντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ΄ εφαρµογή των δια-
τάξεων 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 κατα-
βάλλεται η προσωπική διαφορά µε βάση τα ποσοστά α-
ναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 8, και το ποσό των συντάξεων προσαυξάνεται κατά
το ένα πέµπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προ-
κύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως
την 31η  Δεκεµβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έ-
τος έως την 31η Δεκεµβρίου 2024. Στην περίπτωση που
η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι µικρότερη α-
πό την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επα-
νυπολογισµό της σύνταξης µε βάση τα ποσοστά ανα-
πλήρωσης 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 κα-
ταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι µικρότε-
ρο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισµό
τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφο-
ράς 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 ακο-
λούθως:

«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 α-

σφαλιστέας 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 κατα-
βληθεί εισφορές. Για τους µισθωτούς ως χρόνος ασφά-
λισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλο-
νται 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 Δηµοσί-
ου, όπως αυτές ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νό-
µου αυτού.
γ. Οι πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 40

του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), της παραγράφου 18 του άρ-
θρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), των άρθρων 39, 40
και 41 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), του άρθρου 6 παράγρα-
φος 12 και του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120), κα-
θώς 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 ασφαλι-
σµένο για κάθε µήνα αναγνωριζόµενου πλασµατικού
χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισµένου και ερ-
γοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβο-
λής της αίτησης εξαγοράς.
Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές

του ασφαλισµένου κατά τον τελευταίο µήνα πλήρους α-
πασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγο-
ράς, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του άρ-
θρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί
των αποδοχών του τελευταίου µήνα απασχόλησης προ-
σαυξανόµενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 8.
Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελµατία, αυτοτελώς α-

πασχολούµενου ή ενός από τα πρόσωπα που υπάγονται
στην ασφάλιση του πρώην  ΟΓΑ, για κάθε αναγνωριζόµε-
νο µήνα 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 υπο-
βολής της αίτησης αναγνώρισης. 
Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς κα-

ταβάλλεται σε τόσες µηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι
µήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό µπορεί να κα-
ταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κά-
θε έτος εξαγοράς.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επό-

µενου µήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέ-
ρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της µε
τον εκάστοτε προβλεπόµενο τόκο καθυστέρησης.
Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµα-
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τος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από
τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρα-
κρατείται κάθε µήνα από τη σύνταξη και µέχρι την εξό-
φληση ποσό ίσο µε το ένα τέταρτο του ποσού της σύ-
νταξης.  
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι ασφα-

λισµένοι που συνταξιοδοτούνται, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 10 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), έ-
χουν 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 ε-

ξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασ-
σόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λο-
γαριασµούς, 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 ι-
σχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 
Η αναγνώριση του χρόνου της παραγράφου 5 του άρ-

θρου 53 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) εξακολουθεί να είναι
σε ισχύ. Οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν για κάθε ανα-
γνωριζόµενο χρόνο την προβλεπόµενη από την παρά-
γραφο 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 α-
νωτέρω εισφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της ρύθµισης.
ε. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παρά-

γραφο 2. 
2. Κάθε ασφαλισµένος του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον παύει να

έχει την ασφαλιστέα στον Ε.Φ.Κ.Α. απασχόληση ή ιδιό-
τητα, 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 α-
σφάλιση των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων
και λογαριασµών συνεχίζουν αυτήν στον Ε.Φ.Κ.Α..
Οι ασφαλισµένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλι-

σης 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 κλά-
δο του τελευταίου εντασσόµενου φορέα υποχρεωτικής
ασφάλισής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα που
έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των ε-
ντασσοµένων φορέων, τοµέων και κλάδων και συνεχί-
ζουν αυτή στον Ε.Φ.Κ.Α.

3. α) αα) Ο χρόνος ασφάλισης µέχρι τις 31.12.2016
προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλι-
ση των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών, λόγω απασχόλησης ή ιδιότη-
τας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις, και
συνεχίζουν από την 1η.1.2017 να υπάγονται στην ασφά-
λιση του Ε.Φ.Κ.Α. λόγω της ίδιας απασχόλησης ή ιδιότη-
τας, 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 ε-
ντασσόµενων 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 υπαγω-
γής 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 εφαρµόζο-

νται 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 άρ-
θρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), καθώς και κάθε αντί-
θετη 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 εφά-
παξ 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 άρ-
θρο 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 τα-
µείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, όπως ίσχυαν έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεµελίωναν υπο-
χρέωση 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 πρόνοι-
ας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. του άρθρου 74 του
νόµου αυτού, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 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 α-
πόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών και κά-
θε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία
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νοµοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις.
β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφα-

λισµένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργο-
δοτική εισφορά για τους µέχρι τις 31.12.1992 ασφαλι-
σµένους µισθωτούς. Το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού
των εισφορών των µέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισµένων
µισθωτών, προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις καταστατι-
κές διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλά-
δων και λογαριασµών προνοίας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µε ε-
ξαίρεση τους µισθωτούς ασφαλισµένους στους τοµείς
προνοίας του πρώην ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, των οποίων τα ποσο-
στά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων απο-
δοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορί-
ζονται στο άρθρο 38. Από την 1η.1.2017 το ποσό της µη-
νιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισµένων από την 1η.1.1993 και

εφεξής µισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζό-
µενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύ-
νταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38.
γ. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφα-

λισµένων αυτοτελώς απασχολούµενων και ελεύθερων
επαγγελµατιών και όλων των πριν και µετά την
1η.1.1993 ασφαλισµένων, έµµισθων δικηγόρων, µισθω-
τών 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 Παρο-
χών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται από την 1η.1.2020
σε τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντι-
στοιχεί το ποσό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, ό-
πως εµφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:
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γα. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται µε ελεύθερη επι-
λογή τους σε µία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κα-
τηγορίες. Η κατάταξη σε µία (1) από τις τρεις (3) είναι υ-
ποχρεωτική. Αν ο ασφαλισµένος δεν επιλέξει ασφαλι-
στική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώ-
τη.
γβ. Ο ασφαλισµένος µπορεί, µε αίτησή του, να επιλέ-

ξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπά-
γεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κα-
τηγορία, να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύνα-
ται να υποβάλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για µεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύνα-

ται να υποβάλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση, ό-
µως η µετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται
από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από την υ-
ποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο
το επόµενο έτος από την υποβολή της αίτησης. 

«Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι ασφαλι-
σµένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφα-
λιστική κατηγορία  και  επιλέγουν την ασφαλιστική κατη-
γορία στην οποία επιθυµούν να υπαχθούν από την
1η.7.2020.»
γγ. Ειδικά για τους έµµισθους δικηγόρους τα ανωτέρω

ποσά της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιµερίζονται
κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλι-
σµένο.
γδ. Από την 1η.1.2023  έως 31.12.2024 τα ως άνω πο-

σά 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.
δ. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των προ-

σώπων, τα οποία από την 1η.1.2021 ασφαλίζονται προαι-
ρετικά στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, βάσει των διατά-
ξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 76. 
Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς των προαιρετικά α-

σφαλισµένων µισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπο-
λογιζόµενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για
κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα
5 και 38.
Οι προαιρετικά ασφαλισµένοι, αυτοτελώς απασχολού-

µενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες, ασφαλισµένοι του
πρώην ΟΓΑ και έµµισθοι δικηγόροι, καταβάλλουν εισφο-
ρές βάσει του ανωτέρω Πίνακα.

3.α. Η εφάπαξ παροχή απονέµεται εφόσον ο ασφαλι-
σµένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής
αναπηρίας. Αν ο ασφαλισµένος λαµβάνει σύνταξη από
ταµείο που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέ-
µεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισµένος έλαβε
προσυνταξιοδοτική παροχή.
Οι καταστατικές διατάξεις των ταµείων, τοµέων, κλά-

δων ή λογαριασµών του άρθρου 75, από τις οποίες προ-

βλεπόταν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση εφάπαξ πα-
ροχής η προηγούµενη συνταξιοδότηση από φορέα επι-
κουρικής 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 α-

σφαλισµένου 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 υπάρ-
χουν τα πρόσωπα της ανωτέρω υποπερίπτωσης.
αγ) Εάν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω πρόσωπα, η εφά-

παξ παροχή χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί
κληρονοµικής διαδοχής.
γ. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου µετά την επέ-

λευση του ασφαλιστικού κινδύνου, είτε πριν είτε µετά α-
πό την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, η εφάπαξ
παροχή χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κλη-
ρονοµικής διαδοχής.
δ. Δεν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής

και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
4. Από 13.5.2016 το ποσό 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 α-

ποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόµε-
νο του εξήντα τοις εκατό (60%) των αποδοχών, επί των
οποίων έγιναν οι νόµιµες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου ε-
πί του δεκαδικού αριθµού των ετών ασφάλισης έως και
την 31η.12.2013, µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφί-
ου.
Ως αποδοχές για τον υπολογισµό της εφάπαξ παρο-

χής, 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 ασφα-
λιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογί-
ζονται τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδείας.
Ο ως άνω µέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά

τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρ-
θρου 8. Ειδικότερα, ο µέσος ετήσιος γενικός δείκτης τι-
µών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ε-
φαρµόζεται από το επόµενο έτος µετά το καταληκτικό
της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούµενο έτος
της αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σω-
ρευµένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερος 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 ύ-
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ψος της εισφοράς, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου του φορέα και κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Εθνι-
κής 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 λαµβά-
νεται υπόψη ο µέσος όρος της πενταετίας οµοιοβάθµου
του ή ασφαλισµένου µε τα ίδια έτη ασφάλισης. Αν δεν
είναι δυνατός ο υπολογισµός πενταετίας, ο υπολογι-
σµός γίνεται µε βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης
που έχει πραγµατοποιηθεί.
Ειδικά για τους ασφαλισµένους του πρ. Ταµείου Πρό-

νοιας 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 υπο-
λογισµό του τµήµατος αυτού της εφάπαξ παροχής νοεί-
ται ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο
ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη πριν από
την αποχώρησή του, εφόσον καταβλήθηκαν ασφαλιστι-
κές εισφορές υπέρ του Ταµείου, χωρίς να υπολογίζονται
τα δώρα εορτών και αδείας.
Για τον υπολογισµό του τµήµατος της εφάπαξ παρο-

χής των ασφαλισµένων του πρ. Ταµείου Πρόνοιας Αξιω-
µατικών Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του πρ. Ταµεί-
ου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτι-
κού (ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγµατο-
ποιηθεί έως και τις 31.12.2013, ως ποσοστό εισφοράς
θεωρείται το ποσοστό 4% και το ποσοστό αναπλήρωσης
καθορίζεται στο 60% επί τεκµαρτών συντάξιµων αποδο-
χών. Οι τεκµαρτές συντάξιµες αποδοχές προσδιορίζο-
νται µε τη χρήση εισφορών εικοσαετίας έως και τις
31.12.2013, οι οποίες αναπροσαρµόζονται µε το επιτό-
κιο 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 εικο-
σαετής ασφάλιση για χορήγηση εφάπαξ, για τον υπολο-
γισµό θα χρησιµοποιείται ο πραγµατικός χρόνος ασφάλι-
σης 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. Ειδικότε-
ρα, ο µέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρµόζεται από το ε-
πόµενο έτος µετά το καταληκτικό της ανωτέρω εικοσαε-
τίας, 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 ύ-

ψους 4%, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόµε-
νο 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 ύ-

ψους διάφορου του 4% ή µε σταθερό ποσό εισφοράς, το
ως άνω ποσοστό (60%) αναπροσαρµόζεται αναλογικά
ως προς το ύψος της εισφοράς, µε απόφαση του Διοικη-
τικού Συµβουλίου του φορέα και κατόπιν σύµφωνης γνώ-
µης 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 παρο-

χής 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 άρ-
θρου 8. Ειδικότερα, ο µέσος ετήσιος γενικός δείκτης τι-
µών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ε-
φαρµόζεται 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 δεί-
κτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν µπορεί να εί-
ναι µικρότερος από ένα (1).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, και ύστερα από οικονοµική έκθεση, καθορί-
ζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες για όσους αυτοτελώς
απασχολούµενους η εισφορά τους δεν προκύπτει ως πο-
σοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και κάθε άλ-
λο θέµα που απαιτείται για την εφαρµογή της περίπτω-
σης 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 α-
σφάλισης από την 1η.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται
µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων ει-
σφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές ει-
σφορές που καταβάλλονται από την 1η.1.2014 και εφε-
ξής για κάθε ασφαλισµένο τηρούνται σε ατοµικές µερί-
δες. Με βάση την αρχή της ισοδυναµίας το ποσό της ε-
φάπαξ παροχής ισούται µε τη συσσωρευµένη αξία των
εισφορών κατά την ηµεροµηνία αποχώρησης.  Η συσσώ-
ρευση των εισφορών θα γίνει µε το πλασµατικό ποσοστό
επιστροφής, το οποίο προκύπτει από την ετήσια ποσο-
στιαία µεταβολή των συντάξιµων αποδοχών των ασφα-
λισµένων.
γ. Για την εφαρµογή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και

β΄ ισχύουν τα εξής:
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Το τµήµα της απονεµόµενης εφάπαξ παροχής για τα έ-
τη ασφάλισης από την 1η.1.2014 και εφεξής προκύπτει
από τον παρακάτω τύπο:

Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί µιας
βάσης υπολογισµού εισφορών, πρέπει αυτή να µετατρέ-
πεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βά-
ση 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
δύο τµήµατα και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
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Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την ε-
φαρµογή της διάταξης αυτής.

5. Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για
αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το ε-
πάγγελµα από την 1η.9.2013  και εφεξής, σε όποιο στά-
διο 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 κα-
θεστώς του ν. 103/1975 (Α΄ 167) για χρόνους ασφάλισης
µέχρι 31.12.2005, εξακολουθούν να τα καταβάλλουν οι ί-
διοι 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 καθε-
στώς του ν. 103/1975 (Α΄ 167) από τα Ν.Π.Δ.Δ.. 
Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχω-

ρούντες ασφαλισµένοι, υπολογίζεται µε βάση τα οριζό-
µενα 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 οποίο ετηρείτο ο λογαριασµός του ν. 103/1975
(Α΄ 167) και στον οποίο ήταν ασφαλισµένος ο υπάλλη-
λος στις 31.12.2005 ή πριν την ηµεροµηνία αυτή σε περί-
πτωση 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 λο-
γαριασµό 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 κε-

φαλαίων του οικείου λογαριασµού του ν. 103/1975 για
την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήµατος,
τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται α-
πό 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 ανωτέ-
ρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του διά-
δοχου 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 υπη-
ρεσία, εργασία ή επάγγελµα, για το οποίο ασφαλίστηκαν
σε ταµείο, τοµέα, κλάδο και λογαριασµό πρόνοιας ή σε
περίπτωση θανάτου αυτών στους δικαιούχους τους, επι-
στρέφονται οι ατοµικές τους εισφορές, χωρίς χρονικές
προϋποθέσεις, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υπο-
βάλλεται µετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου
µαζί µε τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτι-
κή του φορέα κύριας ασφάλισης.
Για επιστροφή ατοµικών εισφορών που καταβλήθηκαν,

σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για
χρόνο ασφάλισης έως τις 31.12.2013 το επιστρεπτέο
ποσό προκύπτει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρα-
γράφους 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 ει-
σφορών χρονικών διαστηµάτων από την 1η.1.2014 και ε-
φεξής το ύψος του επιστρεπτέου ποσού προκύπτει από
τη συσσωρευµένη αξία των εισφορών στην ατοµική µερί-
δα.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη γε-
νική ή ειδική ή καταστατική διάταξη της νοµοθεσίας που
προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόµενα στο παρόν άρ-
θρο 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 Επικου-
ρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα
Σώµατα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταµείου Αρω-
γής Λιµενικού Σώµατος (Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταµεία», και
τους µετόχους των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοη-
θείας Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αερο-
πορίας, 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 κατα-
στατικές διατάξεις των Ταµείων και των Ειδικών Λογα-
ριασµών.
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, σύµ-
φωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταµείων
και των Ειδικών Λογαριασµών, για τον δε χρόνο µετοχι-
κής σχέσης από την 1η.1.2015 και εφεξής, σύµφωνα µε
την τεχνική βάση διανεµητικού συστήµατος προκαθορι-
σµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), κα-
τά το µαθηµατικό τύπο της παραγράφου 4γ.

10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον Κλάδο Ε-
φάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ απόλυτη προτε-
ραιότητα: α) στους δικαιούχους που λόγω ασθένειας,
χρόνιας πάθησης ή άλλης βλάβης έχουν ποσοστό ανα-
πηρίας τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται µε
γνωµάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, β) στους δικαιούχους που
είναι γονείς ή νόµιµοι κηδεµόνες ατόµων που έχουν πο-
σοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% το οποίο αποδει-
κνύεται µε γνωµάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, γ) στους δικαιού-
χους που συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του
ν. 612/1977 (Α΄ 164) είτε µε βάση τις διατάξεις που πα-
ραπέµπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά ή µε βάση
τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρ-
του 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 κά-
θε φορά και δ) στους δικαιούχους που λαµβάνουν επίδο-
µα 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 α-
πό τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατά
προτεραιότητα σε περιπτώσεις: α) θανάτου του/της συ-
ζύγου 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 Κοινωνι-
κών Υποθέσεων µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα που προκύ-
πτει κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
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Άρθρο 32
Αντικατάσταση του άρθρου 36 και προσθήκη άρθρου

36Α στον ν. 4387/2016

Το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται και προ-
στίθεται 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 πα-
ράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελµατικές δραστη-
ριότητες, µισθωτού ή αυτοτελώς απασχολούµενου ή ε-
λεύθερου επαγγελµατία ή ασφαλισµένου στον πρώην
ΟΓΑ, καταβάλλουν για κάθε ασκούµενη επαγγελµατική
δραστηριότητα τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέ-
πονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικό-
τερα : 
α) Σε περιπτώσεις µισθωτών που πραγµατοποιούν πα-

ράλληλα περισσότερες της µίας µισθωτές απασχολή-
σεις σε διαφορετικούς εργοδότες, καταβάλλονται για
κάθε µισθωτή απασχόληση οι εισφορές για κύρια σύντα-
ξη που προβλέπονται στο άρθρο 38 και έως του ανωτά-
του ορίου ασφαλιστέων αποδοχών της παραγράφου 2
του άρθρου 38, όπως ισχύει. Ως προς την εργοδοτική ει-
σφορά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρ-
µόζεται χωριστά για κάθε  εργοδότη. Στις περιπτώσεις
αυτές, για όσους υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς
επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλο-
νται αντίστοιχα για κάθε µισθωτή απασχόληση οι εισφο-
ρές 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 προ-
βλέπονται στα άρθρα αυτά. 
β) Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουµένων που

παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελ-
µα υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλ-
λεται µε ελεύθερη επιλογή του ασφαλισµένου µία ασφα-
λιστική εισφορά κύριας σύνταξης από τις προβλεπόµε-
νες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες  της παραγράφου 1
του άρθρου  39, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 39. 
Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουµένων που πα-

ράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελµα
υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλε-
ται µε ελεύθερη επιλογή του ασφαλισµένου µία ασφαλι-
στική εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης από τις προ-
βλεπόµενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παρα-
γράφου 3  ή της παραγράφου 6 του άρθρου 41 αντιστοί-
χως, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου
41.  
Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον υποχρεούται ο

ασφαλισµένος σε καταβολή εισφοράς επικουρικής α-
σφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται αντίστοιχα,
µε ελεύθερη επιλογή του ασφαλισµένου, µία ασφαλιστι-
κή εισφορά επικουρικής ασφάλισης από τις προβλεπόµε-
νες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου
3 του άρθρου  97  σύµφωνα µε τη παράγραφο 4  του άρ-

θρου 97 και µία ασφαλιστική εισφορά εφάπαξ παροχής
από τις προβλεπόµενες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγο-
ρίες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2  του άρθρου
35, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄ της παρα-
γράφου 2  του άρθρου 35.
Ειδικά στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών κατα-

λυµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία λειτουργούν είτε βάσει
Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο κα-
θεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναµικότητας
έως και πέντε (5) δωµατίων σε ολόκληρη την Επικρά-
τεια,  καθώς και  όλων των τουριστικών καταλυµάτων τα
οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήµατος Λειτουρ-
γίας, είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης
του ν. 4442/2016 δυναµικότητας από 6 έως και 10 δωµα-
τίων σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα  εγγε-
γραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµε-
ταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), οι οποίοι υπάγονται στην ασφά-
λιση του ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, καταβάλλεται
κατ’ επιλογή του ασφαλισµένου µία ασφαλιστική εισφο-
ρά από τις προβλεπόµενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγο-
ρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 40. Ο χρόνος ασφά-
λισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του πρώ-
ην ΟΓΑ.
γ) Για τους µισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχο-

λούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελµα υ-
παγόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται
για τις εισφορές της κύριας  σύνταξης υποχρεωτικά η α-
σφαλιστική εισφορά του άρθρου 38,  ως µηναία εισφορά
µισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προ-
βλέπονται στο άρθρο αυτό. Για τους µισθωτούς που πα-
ράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγ-
γελµα ή επάγγελµα υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώ-
ην ΟΓΑ, καταβάλλεται για τις εισφορές της υγειονοµικής
περίθαλψης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της
παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως µηναία εισφορά µι-
σθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέ-
πονται 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 αυ-
τοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή της
παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισµένους
του πρώην ΟΓΑ. 
Η ανωτέρω εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη δεν

είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς
της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας  της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 41 για τους µισθωτούς που παράλλη-
λα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα
και της παραγράφου 6 του άρθρου 41 για τους ασφαλι-
σµένους του πρώην ΟΓΑ. 
Στην περίπτωση που η συνολική εισφορά κύριας σύ-

νταξης του άρθρου 38, ως µηνιαία εισφορά µισθωτού και
εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο
άρθρο αυτό, υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφα-
λιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39
για τους µισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται
ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή της παραγράφου 1 του
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άρθρου 40 για τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ κα-
ταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισµένο. 
Στην περίπτωση που η εισφορά υγειονοµικής περίθαλ-

ψης της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως µηναία εισφο-
ρά µισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προ-
βλέπονται στο άρθρο αυτό, υπολείπεται του ποσού της
δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2
του άρθρου 40 για τους µισθωτούς που παράλληλα αυ-
τοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή της
παραγράφου 6 του άρθρου 40 για τους ασφαλισµένους
του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφα-
λισµένο. 
Για τον υπολογισµό της ανωτέρω εισφοράς κύριας σύ-

νταξης του άρθρου 38 και υγειονοµικής περίθαλψης του
άρθρου 41, υπολογίζονται οι συνολικές µηνιαίες εισφο-
ρές µισθωτού και εργοδότη, στις οποίες δεν συµπερι-
λαµβάνονται οι εισφορές µισθωτού και εργοδότη επί
των δώρων και του επιδόµατος αδείας των µισθωτών. 

ii. Ειδικά για τους µισθωτούς που παράλληλα ασφαλί-
ζονται για πρώτη φορά ως αυτοτελώς απασχολούµενοι
ή ελεύθεροι επαγγελµατίες, η ανωτέρω συνολική µηνι-
αία εισφορά  µισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύ-
νταξη του άρθρου 38 και για υγειονοµική περίθαλψη του
άρθρου 41 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται αντιστοί-
χως και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της προηγούµενης
περίπτωσης i, του ποσού της εισφοράς της πρώτης α-
σφαλιστικής 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 ασκήσε-
ως του επαγγέλµατος, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτή-
σεως. Χρήση του ευεργετήµατος αυτού είναι δυνατή µό-
νο µία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του
επαγγέλµατος του ελεύθερου επαγγελµατία ή αυτοτε-
λώς απασχολούµενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή ε-
πανέναρξη του ως άνω ευεργετήµατος. Η δυνατότητα
καταβολής της ανωτέρω µειωµένης εισφοράς δεν απο-
τελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται.

iii. Οι µισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα ως αυ-
τοτελώς απασχολούµενοι ή ελεύθεροι επαγγελµατίες ή
σε επάγγελµα υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην Ο-
ΓΑ έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσε-
ως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών κύριας
σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους µι-
σθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν
ελεύθερο επάγγελµα ή της παραγράφου 1 του άρθρου
40 για τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ από αυτήν
την οποία υποχρεωτικά υπάγονται σύµφωνα µε τις υπο-
περιπτώσεις i) και  ii) της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου. Η παράγραφος 2 του άρ-
θρου 39 και αντίστοιχα  η παράγραφος 2 του άρθρου 40,
σχετικά µε τη διαδικασία και την υποβολή της αίτησης ε-
πιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας εφαρµόζο-
νται και στην περίπτωση αυτή. Σε περίπτωση που η συ-
νολική εισφορά του άρθρου 38 υπολείπεται του ποσού
της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας
που επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά  από τον ασφα-
λισµένο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται επι-
πλέον εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης των παραγρά-
φων 2 και 6 του άρθρου 41 αντίστοιχα.  

iv. Μισθωτοί που παράλληλα αµείβονται µε δελτία πα-

ροχής 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 ανα-
λογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισµού και τον
υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρ-
θρου 38.

v. Για τους µισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχο-
λούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελµα υ-
παγόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεού-
νται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης κα-
ταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής  ασφάλισης
υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 1
του άρθρου 97, ως µηναία εισφορά µισθωτού και εργο-
δότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο
αυτό. Η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται
του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κα-
τηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου  97. Σε περί-
πτωση που υπολείπεται,  καταβάλλεται η διαφορά από
τον ασφαλισµένο. Οι ασφαλισµένοι αυτοί διατηρούν τη
δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη
ασφαλιστική κατηγορία εισφορών επικουρικής ασφάλι-
σης, 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, κα-
ταβάλλεται η διαφορά  από τον ασφαλισµένο.  
Για τους µισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολού-

νται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελµα υπαγό-
µενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται
σε καταβολή εισφοράς εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται
για τις εισφορές της εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η α-
σφαλιστική 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 υ-
πολείπεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλι-
σµένο. Οι ασφαλισµένοι αυτοί διατηρούν την δυνατότη-
τα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλι-
στική κατηγορία εισφορών εφάπαξ παροχής, σύµφωνα
µε τις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄ της παραγράφου 2  του
άρθρου 35. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά µι-
σθωτών του άρθρου 35 υπολείπεται του ποσού της ει-
σφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επι-
λέγεται, καταβάλλεται η διαφορά  από τον ασφαλισµέ-
νο.  

vi. Όλες οι ανωτέρω ρυθµίσεις των υποπεριπτώσεων i
έως v της περίπτωσης γ΄ εφαρµόζονται και για τους δι-
κηγόρους µε έµµισθη εντολή. Ειδικά για τους δικηγό-
ρους 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 ασφα-
λιστική εισφορά της περίπτωσης γ΄ της  παραγράφου 2
του άρθρου  35, σύµφωνα µε την ειδική διάταξη της υπο-
περίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της  παραγράφου 2
του άρθρου  35.
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2. Οι ασφαλισµένοι της παραγράφου 1.γ) για υγειονο-
µική 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 υπαγω-
γής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει
γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές
ίσχυαν έως την έναρξη του ν. 4387/2016 για κάθε φορέα,
τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό που εντάχθηκε στον
Ε.Φ.Κ.Α., υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότε-
ρους 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 διατά-

ξεων του ν. 2084/1992, µετά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος 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 α-
σφαλισµένου και εργοδότη, σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στο άρθρο 38.

4. α. Τα ανωτέρω οριζόµενα στη παράγραφο 3, εφαρ-
µόζονται 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 διατά-
ξεων του ν. 2084/1992.
β. Σε περίπτωση µισθωτών που παράλληλα αυτοαπα-

σχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή επάγγελµα
υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλο-
νται υπέρ ΟΑΕΔ µόνο οι προβλεπόµενες για τους µισθω-
τούς εισφορές. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή εισφο-
ράς υπέρ ΟΑΕΔ για τη µισθωτή εργασία ή την έµµισθη ε-
ντολή, καταβάλλεται η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ του ελεύθε-
ρου επαγγελµατία και υπέρ του Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας (ΛΑΕ) για τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ.

5. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονο-
µική 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 λο-
γαριασµό, ο ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα να επι-
λέξει κατόπιν αιτήσεώς του, την ασφάλισή του για υγει-
ονοµική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλ-
λοντας την προβλεπόµενη εισφορά του φορέα που επι-
λέγει.

6. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλογικά και για τα
πρόσωπα της παραγράφου 1α. 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 θέ-
µατα του παρόντος.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την ε-
φαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.

Άρθρο 36Α
Αξιοποίηση  του χρόνου παράλληλης απασχόλησης

και τρόπος υπολογισµού της σύνταξης

1. Χρονικά διαστήµατα  παράλληλης ασφάλισης που έ-
χουν διανυθεί έως τις 31.12.2016 και για τα οποία έχουν
καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται διακρι-
τοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης.

2. Χρονικά διαστήµατα παράλληλης απασχόλησης µε-
τά την 1η.1.2017 για τα οποία έχουν καταβληθεί περισ-
σότερες της µιας ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται ε-
νιαίος 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 α-
σφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης προ-
σµετράται κατ’  επιλογή του ασφαλισµένου στον ασφα-
λιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόµενους στον
Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί α-
σφαλιστικές εισφορές για την θεµελίωση αυτοτελούς
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.

4. α. Η κύρια σύνταξη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπο-
λογίζεται ως ακολούθως:
Χρόνος ασφάλισης µε τον οποίο θεµελιώνεται συντα-

ξιοδοτικό δικαίωµα, καθώς και χρόνος ασφάλισης που έ-
χει διανυθεί από την 1η.1.2017 και εντεύθεν, λαµβάνεται
υπόψη για τον υπολογισµό της εθνικής και ανταποδοτι-
κής σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8
και 28 του παρόντος. 
Για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 που δεν έχει λη-

φθεί υπόψη για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµα-
τος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει
καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται µε
ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για καθεµία πο-
σοστιαία 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 εφαρ-
µόζονται 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 άρ-
θρο 3 παράγραφοι 1-3 του ν. 148/1975 και συµπληρώθη-
κε 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, καθώς και µε τις διατάξεις
του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007, όπως  ισχύει, προσα-
ξαύνονται πέραν των ποσοστών του πίνακα 2 της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 8 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον
για κάθε  έτος µετά το τεσσαρακοστό πέµπτο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την ε-
φαρµογή 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 ί-
διας 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 α-
σφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα, µε την επιφύλαξη
των ακόλουθων παραγράφων.

2. α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισµένων
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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 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, ανα-
προσαρµοζόµενων 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 κατα-
βάλλει µηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς
ασφαλισµένου και εργοδότη στο ύψος που εκάστοτε έ-
χει διαµορφωθεί, υπολογιζόµενης αντιστοίχως επί των
αποδοχών όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.
γ. Προκειµένου περί αυτοτελώς απασχολούµενων, ε-

λευθέρων επαγγελµατιών και των υπαγόµενων προσώ-
πων στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται µηνι-
αία εισφορά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατά-
ξεις της  παραγράφου 1 του άρθρου 39 και της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 40 του παρόντος.
Τα πρόσωπα που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλι-

σή τους βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παράγρα-
φος 4 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) καταβάλλουν µηνιαία ει-
σφορά 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 µηνι-
αίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος
που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί.

3. Οι αυτοτελώς απασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες και τα υπαγόµενα πρόσωπα στην ασφάλιση
του πρώην ΟΓΑ µπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προ-
αιρετικής ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από ο-
ποιαδήποτε αιτία του ασφαλισµένου προς τον φορέα ή,
σε περίπτωση οφειλής, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθ-
µισης, της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’  όλη τη διάρκεια
της υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλι-
σης.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 2084/1992
(Α΄ 165), 41 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), 22 παράγρα-
φος 1 του ν. 1654/1986 (Α΄ 177), 26 παράγραφος 14 του
ν. 4075/2012 (Α΄ 89), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διά-
ταξη καταργείται.»

Άρθρο 34
Αντικατάσταση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016

Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 9 του άρθρου 38 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιούνται, η παράγραφος 4
του ιδίου άρθρου καταργείται και οι παράγραφοι 5, 6, 7,
8 και 9, όπως το τελευταίο τροποποιείται, και 10, αναριθ-
µούνται σε 4, 5, 6, 7, 8, 9 αντίστοιχα και προστίθεται νέα

παράγραφος 10. Το άρθρο 38 του ν. 4387/2016 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 38
Εισφορές µισθωτών και εργοδοτών

1. Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης α-
σφαλισµένου µισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% ε-
πί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζοµένων µε ε-
ξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές
λόγω γάµου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς α-
ναπηρίας. Το ανωτέρω ποσοστό κατανέµεται κατά
6,67% σε βάρος των 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 καταβάλ-

λεται µειωµένο για τις περιπτώσεις εργοδοτών που ε-
ντάσσονται στο πρόγραµµα επιδότησης µηνιαίων ασφα-
λιστικών εισφορών των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα η-
λικίας έως εικοσιπέντε (25) ετών που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212)
και της αρίθµ. Δ.15/Δ΄/3220/72/26.2.2019 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών (Β΄ 681).

2. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υ-
πολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των µι-
σθωτών και των εργοδοτών ορίζεται στο ποσό των έξι
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, αναπροσαρµοζόµενο από
1.1.2023 έως 31.12.2024 κατ’ έτος µε διαπιστωτική πρά-
ξη 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 επί-
πεδα του προηγουµένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής
το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυ-
ξάνεται 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 µισθω-
τής 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 πα-

ρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέ-
χουν εξαρτηµένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υ-
παγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.
γ. Πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού δι-

ευθυντή, εντεταλµένου, διευθύνοντος ή συµπράττοντος
συµβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισµού, εφόσον
συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας για τις ει-
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σπραττόµενες αµοιβές, των ανωτέρω ποσοστών υπολο-
γιζοµένων επί του συνολικού ποσού των αµοιβών.
δ. Πρόσωπα που διορίζονται ως µέλη Διοικητικού Συµ-

βουλίου Α.Ε. και λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσο-
στών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής κατ’ αποκοπή, κα-
θώς 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 θε-
ωρείται ότι ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει 25 ηµέ-
ρες ασφάλισης κατά µήνα.
Εάν η καταβληθείσα σύµφωνα µε τα ανωτέρω ασφαλι-

στική εισφορά υπολείπεται του ως άνω ποσού εισφοράς
επί του βασικού ποσού µισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης
κατά µήνα λαµβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας α-
σφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί του
βασικού µισθού µισθωτού, πολλαπλασιαζόµενο επί 25.

ε. Μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισµών εφόσον λαµ-
βάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµέ-
νων επί της αµοιβής.
Ειδικά για τα ανωτέρω µέλη Διοικητικού Συµβουλίου

αγροτικών συνεταιρισµών ή σε περίπτωση που η κατα-
βληθείσα σύµφωνα µε τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά
αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επι του βασι-
κού µισθού µισθωτού θεωρείται ότι ο ασφαλισµένος έχει
συµπληρώσει είκοσι πέντε  (25) ηµέρες ασφάλισης κατά
µήνα.
Εάν η καταβληθείσα σύµφωνα µε τα ανωτέρω ασφαλι-

στική εισφορά υπολείπεται του ως άνω ποσού εισφοράς
επί του βασικού ποσού µισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης
κατά µήνα λαµβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας α-
σφαλιστικής 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 τρί-
των χωρών. 
Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος α-

σφάλισης στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
η. Ασφαλισµένοι µισθωτοί, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις

γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Το-
µέα, 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 εισφο-

ράς 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 κατηγο-
ρίες 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 ασφαλιστι-
κές εισφορές των εργαζοµένων, που εµπίπτουν στις κα-
τηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων η-
λικίας 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 Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (Β΄  2311), καθώς και των εργαζοµέ-
νων 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 αποκλει-
στικά και µόνο για τον κίνδυνο του ατυχήµατος είτε ε-
κτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε εί-
δος. Στο ίδιο ύψος παραµένουν και οι αντίστοιχες εργο-
δοτικές εισφορές.  

5. Τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισµένων που υπά-
γονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, στο ΝΑΤ, υπολογίζονται µηνιαίως
επί του βασικού µισθού που δεν µπορεί να είναι κατώτε-
ρος από τον προβλεπόµενο στην ισχύουσα ή την τελευ-
ταία ισχύσασα συλλογική σύµβαση εργασίας του κλά-
δου, πλέον των επιδοµάτων που προβλέπονται στα άρ-
θρα 84 και 85 του π.δ. 913/1978. Οι εισφορές καταβάλ-
λονται ανά τρίµηνο.

6. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Α-
ναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία
του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ως ισχύει.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων καθορίζονται οι απαιτούµενες διαδικα-
σίες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου σχετικά µε τις εισφορές των κατά την παράγραφο
4 εξαιρούµενων κατηγοριών ασφαλισµένων, την ενσω-
µάτωση αυτών στα πληροφοριακά συστήµατα και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρ-
θρου 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, κα-
θώς 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 εισφο-
ρές και ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από
τους εργοδότες µέσω τραπεζικού λογαριασµού και µε-
ταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία
τράπεζα στους λογαριασµούς των δικαιούχων µισθωτών,
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δηµοσίου.
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Από την 1η.7.2019 οι αποζηµιώσεις απόλυσης των ερ-
γαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και ο αντίστοιχος φόρος
της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167) κατατίθενται από τους εργοδότες µέσω λογα-
ριασµού πληρωµών και µεταφέρονται αντιστοίχως και α-
ποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών
στους λογαριασµούς των δικαιούχων µισθωτών και του
Δηµοσίου.
Για τον σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπο-

γράφει σχετική σύµβαση µε τράπεζα που επιλέγει. Κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζεται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοι-
νωνικών 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 επαγγελ-
µατίες 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 ει-
σφοράς κύριας σύνταξης αντιστοιχεί ως εµφαίνεται
στον κατωτέρω πίνακα:
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2. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται µε ελεύθερη επιλο-
γή τους σε µία από τις 6 (έξι) ασφαλιστικές κατηγορίες.
Η κατάταξη σε µία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο α-
σφαλισµένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατα-
τάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη.
Ο ασφαλισµένος µπορεί, µε αίτησή του, να επιλέξει α-

νώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται
ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγο-
ρία, να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής  δύναται
να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για µεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύνα-

ται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση ό-
µως η µετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται
από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από την υ-
ποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο
το επόµενο έτος από την υποβολή της αίτησης. 
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι ασφαλι-

σµένοι επιλέγουν  την ασφαλιστική κατηγορία στην ο-
ποία επιθυµούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στη
πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και καταβάλλουν τις ει-
σφορές του Ιανουαρίου 2020 για την επιλεγείσα κατηγο-
ρία µέχρι 20 Μαρτίου 2020.

3. Από την 1η.1.2020 θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική
κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, ως προς την οποία το ποσό της  µηνιαίας εισφοράς
αντιστοιχεί ως εµφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

4. Στην ειδική κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες και αυτοτελώς απασχολούµενοι
για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγ-
γέλµατος κατόπιν αιτήσεώς τους. Χρήση του ευεργετή-
µατος αυτού είναι δυνατή µόνο µία φορά. Σε περίπτωση

διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλµατος του ελεύθε-
ρου επαγγελµατία ή αυτοτελώς απασχολούµενου, δεν
είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευερ-
γετήµατος. Η δυνατότητα καταβολής µειωµένης εισφο-
ράς 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
τους ασφαλισµένους της ανωτέρω κατηγορίας. Οι συ-
νταξιούχοι  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 µει-
ωµένων ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατή η εφαρ-
µογή των ανωτέρω από την 1η.1.2020 και για όσο χρονι-
κό διάστηµα υπολείπεται της συµπλήρωσης πέντε (5) ε-
τών.

5. Οι  ανωτέρω  ασφαλισµένοι κατατάσσονται υποχρε-
ωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατη-
γορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύντα-
ξης.

6. Από την 1η.1.2023 έως την 31.12.2024 τα ως άνω
ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται
κατ’ έτος µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό µετα-
βολής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών κατανα-
λωτή του προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής
τιµής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς πα-
ραµένει στα επίπεδα του προηγουµένου έτους. Από την
1η.1.2025 και εφεξής  τα ως άνω ποσά των ασφαλιστι-
κών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δεί-
κτη µεταβολής µισθών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.

7. Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφο-
ρών 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 διατά-
ξεις, ασφαλίζονται ή αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργα-
σία στον πρώην Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Ε-
παγγελµατιών (ΟΑΕΕ).
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β. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τα ο-
ποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήµατος Λειτουρ-
γίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης
του ν. 4442/2016,  καθώς και  όλων των τουριστικών κα-
ταλυµάτων τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σή-
µατος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς
γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, σε ολόκληρη την Επι-
κράτεια, καθώς και το σύνολο των εταίρων σε περίπτω-
ση ιδιοκτησίας ή εκµετάλλευσης τουριστικών καταλυµά-
των 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 ασφά-
λισης θεωρείται χρόνος ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει αντίθετα το θέµα καταρ-
γείται.
γ. Οι αυτοτελώς απασχολούµενοι, οι οποίοι, σύµφωνα

µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές δια-
τάξεις και το άρθρο 20 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), ασφα-
λίζονται ή αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία στο πρώ-
ην Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουµένων (Ε-
ΤΑΑ).
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 υγει-
ονοµικούς που αµείβονται κατά πράξη και περίπτωση, β)
στους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης
δικηγορίας, γ) στους διαχειριστές των Ιδιωτικών Κεφα-
λαιουχικών  Εταιρειών (ΙΚΕ) που ορίστηκαν µε το κατα-
στατικό ή µε απόφαση των εταίρων, δ) στον µοναδικό ε-
ταίρο Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εται-
ρείας. 

9. Στους ασφαλισµένους της παραγράφου 1 που αµεί-
βονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποί-
ους προκύπτει ότι το εισόδηµά τους προέρχεται από την
απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νοµικά πρόσω-
πα, εφαρµόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρό-
πο υπολογισµού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφο-
ράς, οι διατάξεις του άρθρου 38.
Αν η υπαγωγή του ασφαλισµένου στη ρύθµιση της πα-

ρούσας παραγράφου αµφισβητείται, µπορούν να υπο-
βληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α. από οποιον-
δήποτε 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 παρα-
γράφου, 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 α-
νά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προ-
βλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία έκδοση γραµµατίου
προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος απο-
στέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατά-
σταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί µε
την ανωτέρω διαδικασία, αφαιρούνται από τις  εισφορές
που οφείλει  ο δικηγόρος για τον κλάδο σύνταξης, επι-
κουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής  και υγειονοµικής

περίθαλψης. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχο-
λούνται 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 µηνι-

αία εισφορά που οφείλεται, δεν επιστρέφονται, αλλά
συµψηφίζονται µε την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του α-
ντίστοιχου έτους.  Εάν οι καταβληθείσες εισφορές από
τα γραµµάτια προείσπραξης  υπερβαίνουν την ετήσια ει-
σφορά, τα αντίστοιχα ποσά  είτε επιστρέφονται ως α-
χρεωστήτως καταβληθέντα,  είτε συµψηφίζονται µε την
επόµενη ή επόµενες χρήσεις. 

11. α. Από 1η.7.2016 καταργούνται διατάξεις των άρ-
θρων 10 του ν. 4114/1960  «Περί Κώδικος Ταµείου Νοµι-
κών» (Α΄ 164), 6 του Οργανισµού Ταµείου Ασφάλισης
Συµβολαιογράφων (136/167/16.2/7.3.1988,(Β΄ 131) από-
φαση Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων), 4 του Κανο-
νισµού 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 α-
σφάλισης για τους δικηγόρους, συµβολαιογράφους, δι-
καστικούς επιµελητές και υποθηκοφύλακες. Οµοίως, κα-
ταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές των συµβολαιο-
γράφων υπέρ των Τοµέων Ασφάλισης Νοµικών, Ασφάλι-
σης, Πρόνοιας και Υγείας Συµβολαιογράφων του Ενιαίου
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) επί των
δικαιωµάτων τους από τη σύνταξη συµβολαίων και πρά-
ξεων. Ειδικώς, τα καταργούµενα ποσοστά επί των ανα-
λογικών δικαιωµάτων στα κρατικά - τραπεζικά συµβό-
λαια των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσο-
στά υπέρ του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου,
προς τον οποίο αποδίδονται, προκειµένου να διανεµη-
θούν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώ-
δικα 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 επικύ-
ρωσης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 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 προβλέπε-
ται στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152)  υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ
των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων - Κλά-
δου 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 µηνι-
αία βάση, µε καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής την τε-
λευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα που αυτές
αφορούν. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ηµερο-
µηνία 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 καταρ-
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γούνται 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 παραγρά-
φου 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 ακο-
λούθως: 

«Άρθρο 40
Εισφορές ασφαλισµένων στον ΟΓΑ

1. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οι α-
σφαλισµένοι του πρώην  ΟΓΑ, κατατάσσονται  από την
1η.1.2020 σε  έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποί-
ων η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο κύριας
σύνταξης  αντιστοιχεί ως εξής:

39



2. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται µε ελεύθερη επιλο-
γή 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 α-
σφαλιστική κατηγορία, αυτός κατατάσσεται υποχρεωτι-
κά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.
Ο ασφαλισµένος µπορεί, µε αίτησή του, να επιλέξει α-

νώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται
ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγο-
ρία, να επιλέξει κατώτερη αυτής ασφαλιστική κατηγορία.
H αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να
υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για µεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύνα-

ται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση ό-
µως, η µετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται
από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από την υ-
ποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο
το επόµενο έτος από την υποβολή της αίτησης. 
Σε πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι ασφαλισµένοι ε-

πιλέγουν  την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυ-
µούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στην πρώτη α-
σφαλιστική κατηγορία και καταβάλλουν τις εισφορές
του Ιανουαρίου 2020 για την επιλεγείσα κατηγορία µέχρι
20 Μαρτίου 2020. 

3. Οι  ανωτέρω  ασφαλισµένοι κατατάσσονται υποχρε-
ωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατη-
γορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύντα-
ξης.

4. Aπό την 1η.1.2023 έως την 31η.12.2024 τα κατά τις
παραγράφους 1 και 6 ποσά των ασφαλιστικών κατηγο-
ριών προσαυξάνονται κατ’ έτος µε διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα-
τά 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 προη-
γουµένου 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 εισφο-
ρών 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 καταστα-

τικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαµβάνουν ασφαλι-
στέα εργασία στον πρώην Οργανισµό Γεωργικών Ασφα-
λίσεων (ΟΓΑ).
β. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις ισχύου-

σες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, υπάγο-
νται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, και οι οποίοι απα-
σχολούνται εποχικά για χρονικό διάστηµα µέχρι 150 η-
µέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, οι ο-
ποίες µεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα ε-
δάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραµατο-
πονίας και κάθε είδους εκτροφών, και οι οποίοι συνεχί-
ζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούµενοι α-
γρότες, 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 επι-
χείρησης ή εκµετάλλευσης.
γ. Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο µέτρο της πρώ-

ιµης παύσης της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρµο-
γή του Κανονισµού (ΕΟΚ) υπ’ αριθµ. 1096/88 του Συµ-
βουλίου της 25ης Απριλίου 1988, σχετικά µε την καθιέ-
ρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της
παύσης της γεωργικής δραστηριότητας. Η ένταξη στο α-
νωτέρω µέτρο δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλι-
σης των αγροτών στον Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιού-
χους όσο και για τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια ε-
φαρµογής του µέτρου, και µέχρι συµπλήρωσης του εξη-
κοστού εβδόµου  έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόµε-
νοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως
ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δι-
καιώµατα και την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη.
Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και σε περίπτωση που το µέ-
τρο λήξει πριν τη συµπλήρωση του εξηκοστού εβδόµου
έτους ηλικίας των εντασσοµένων σε αυτό. 
δ. Οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία πε-

νταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε), καθώς
και στα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτού-
µενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωρ-
γών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνο-
λικής ισχύος µέχρι 100kW.

6. Από την 1η.1.2020 οι ασφαλισµένοι στον Λογαρια-
σµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, καταβάλλουν  την ακό-
λουθη εισφορά:
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Η εισφορά υπέρ αγροτικής εστίας συνεισπράττεται µε
τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης. 

7. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε µηνι-
αία βάση, µε καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής την τε-
λευταία 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 προβληµά-
των που οδηγούν στη µη έγκαιρη ανάρτηση των ειδοποι-
ητηρίων.   

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 πα-
ραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222), σε ό,τι αφορά στο ανώτατο όριο ηλικίας καταρ-
γούνται.

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 πα-
ράγραφοι 5, 6 και 7. Το άρθρο 41 του ν. 4387/2016 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης

1. Από την 1η.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υ-
γειονοµικής 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 πα-
ροχές σε χρήµα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον α-
σφαλισµένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.

2. Από την 1η.1.2020  για την καταβολή των ασφαλι-
στικών εισφορών κλάδου υγείας, οι αυτοτελώς απασχο-
λούµενοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες κατατάσσο-
νται  σε  έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η
µηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ως εξής:
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3. Από την 1η.1.2020 θεσπίζεται ειδική κατηγορία για
την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της  οποίας η
µηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ως εξής:

Στην ειδική αυτή κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι ε-
παγγελµατίες και αυτοτελώς απασχολούµενοι έως και
πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλµα-
τος κατόπιν αιτήσεώς τους. Χρήση του ευεργετήµατος
αυτού είναι δυνατή µόνο µία φορά. Σε περίπτωση διακο-
πής της ασκήσεως του επαγγέλµατος του ελεύθερου ε-
παγγελµατία ή αυτοτελώς απασχολούµενου δεν είναι
δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετή-
µατος.  Δυνατότητα καταβολής µειωµένης εισφοράς έ-
ως και µιας πενταετίας των νέων επαγγελµατιών δεν α-
ποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν α-
ναζητείται επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση
του ευεργετήµατος των άρθρων 39 και 39 Α΄ για τους α-
σφαλισµένους κάτω πενταετίας του ν. 4387/2016. Οι συ-
νταξιούχοι  οι οποίοι αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργα-
σία στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω ευεργε-
τική διάταξη.

4. Οι  ασφαλισµένοι της παραγράφου 2 κατατάσσονται
υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστι-
κή κατηγορία που επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύ-
νταξης.

5. Από την 1η.1.2020 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υ-
γειονοµικής περίθαλψης  των ασφαλισµένων του πρώην
ΟΓΑ ορίζεται ως εξής: 
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6. Από την 1η.1.2020 έως την 31η.1.2024  τα κατά την
προηγούµενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατη-
γοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος µε διαπιστωτική πρά-
ξη 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 πο-
σό της εισφοράς παραµένει στα επίπεδα του προηγου-
µένου 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 ασφαλιστι-
κή κατηγορία που επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύ-
νταξης.

8. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παρο-
χών υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος από 1.1.2020 και
εφεξής απαιτούνται για µεν τους µισθωτούς η πραγµα-
τοποίηση τουλάχιστον (50) ηµερών εργασίας κατά το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο
δωδεκάµηνο πριν από την ηµεροµηνία προσέλευσης ή ε-
πέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, για τους δε µη µι-
σθωτούς η συµπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον µηνών α-
σφάλισης 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 ασφαλι-
στικές εισφορές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4529/2018 (Α΄ 56). Κατ’ εξαίρεση κάθε αντίθετης διά-
ταξης και των οριζοµένων στο άρθρο αυτό, ειδικά για το
έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των µη µισθωτών,
που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου
2020, παρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρι-
σης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κά-
θε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 38
Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 4387/2016

Το άρθρο 42 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 42
Εκκαθάριση οφειλών ασφαλιστικών 

εισφορών εργατών γης

Το άρθρο 22 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, α-
ντικαθίσταται 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 εργα-
σίας τους ανά έτος.

2. Οι παρακρατούµενες εισφορές ορίζονται σε ποσο-
στό 10% επί της αξίας των καταβαλλόµενων αµοιβών και

καλύπτουν την κύρια σύνταξη, την υγειονοµική περίθαλ-
ψη και τον Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Με α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να αυξοµειώνεται.

3. Οι ηµέρες εργασίας των προσώπων της παραγρά-
φου 1 περίπτωση Γ του άρθρου 20 του παρόντος, υπολο-
γίζονται ανά έτος µε βάση τις αµοιβές τους και προκύ-
πτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών
εντός του έτους αµοιβών δια του ηµεροµισθίου του ανει-
δίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεµβρίου του προηγούµε-
νου 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 εργατοτε-
χνίτη 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 ηµέ-
ρες εργασίας κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος ή το
προηγούµενο δωδεκάµηνο.

4. Ηµέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, που έ-
χουν υπολογιστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πα-
ρούσα διάταξη, δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν µεταφέ-
ρονται 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 υπο-
λογίζεται σε µήνες, όπως αυτοί προκύπτουν από τη διαί-
ρεση του συνόλου των ηµερών εργασίας δια του 25. Υ-
πόλοιπο ηµερών εργασίας άνω των δώδεκα, ανά έτος,
λογίζεται ως µήνας.

6. α. Εάν από το εργόσηµο προκύπτει χρόνος ασφάλι-
σης για ολόκληρο το έτος (ηµέρες εργασίας άνω των
150), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-
σφορές 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 κύ-
ρια σύνταξη, υγειονοµική περίθαλψη και ΛΑΕ, αναγόµε-
νη σε δωδεκάµηνη βάση. 
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-

σφορές δεν καλύπτουν την ελάχιστη ετήσια εισφορά, η
σχετική διαφορά αναζητείται σε ισόποσες µηνιαίες δό-
σεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την ετήσια εκκα-
θάριση ασφαλιστικών εισφορών µη µισθωτών.
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-

σφορές υπερκαλύπτουν την ελάχιστη ετήσια εισφορά,
το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και λαµβάνεται υπό-
ψη 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 άρ-
θρων 40 και 41 παράγραφος 2 του ν. 4387/2016, όπως ί-
σχυαν µέχρι τις 31.12.2019, ελάχιστη µηνιαία εισφορά
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για κύρια σύνταξη, υγειονοµική περίθαλψη και ΛΑΕ, για
τους µήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει σύµφωνα µε
τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-

σφορές δεν καλύπτουν την ελάχιστη εισφορά για το σύ-
νολο των µηνών ασφάλισης, περιορίζεται ανάλογα ο
χρόνος ασφάλισης, και τυχόν επιπλέον εισφορά επιµερί-
ζεται ισοµερώς στους µήνες ασφάλισης που προκύ-
πτουν µετά τον ανωτέρω περιορισµό του χρόνου ασφά-
λισης. 
Εναλλακτικά ο ασφαλισµένος µπορεί µε αίτηση - δή-

λωσή του, η οποία υποβάλλεται εντός διµήνου από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, να ζητήσει
την καταβολή της σχετικής διαφοράς, ώστε να µην πε-
ριοριστεί 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 ει-

σφορές υπερκαλύπτουν την ελάχιστη µηνιαία εισφορά
για τους µήνες ασφάλισης, το επιπλέον ποσό δεν επι-
στρέφεται και λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών.
γ. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ασκούν παράλ-

ληλα και άλλη δραστηριότητα, για την οποία βάσει γενι-
κών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν,
προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, υπο-
λογίζεται η ασφαλιστική εισφορά βάσει του καθαρού φο-
ρολογητέου αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα 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 εργο-
σήµου.  
Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισµα των ασφαλιστι-

κών εισφορών δεν καλύπτει την ελάχιστη εισφορά, ετή-
σια ή µηνιαία κατά περίπτωση, η σχετική διαφορά αναζη-
τείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ και
β΄.
Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισµα ασφαλιστικών

εισφορών καλύπτει την ελάχιστη εισφορά, ετήσια ή µη-
νιαία κατά περίπτωση, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφε-
ται και λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών.
Μέχρι τον προσδιορισµό του χρόνου ασφάλισης από

το εργόσηµο, οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν τις ασφαλι-
στικές εισφορές που προκύπτουν βάσει του καθαρού φο-
ρολογητέου αποτελέσµατος ή την ελάχιστη προβλεπό-
µενη εισφορά, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 40 και 41 πα-
ράγραφος 2 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν µέχρι
31.12.2019. Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβλη-
θεί, πέραν των οφειλόµενων βάσει των ανωτέρω, από
τον ασφαλισµένο µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας εκκαθάρισης, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντα.
δ. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ασκούν παράλ-

ληλα και άλλη δραστηριότητα, µισθωτή ή µη µισθωτή,
για την οποία βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών
διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφά-
λισης σε άλλον, πλην ΟΓΑ, πρώην φορέα ασφάλισης, έ-
χουν 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 ει-
σφορές που έχουν καταβληθεί µέσω εργοσήµου επιµερί-
ζονται στους µήνες ασφάλισης που προκύπτουν βάσει
των αµοιβών µε εργόσηµο.

7. Η έναρξη πληρωµής των ανωτέρω προσώπων µε ερ-
γόσηµο, καθώς και κάθε ζήτηµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια
ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών 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 α-
ποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

8. Ειδικότερα οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρµό-
ζονται 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, υπο-
παραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθµήθηκε σε παράγραφο 30, α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«30. α) Από την 1η.7.2016  η εισφορά υγειονοµικής πε-
ρίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος
των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπο-
λογίζεται επί του καταβαλλόµενου ποσού κύριας σύντα-
ξης 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 ύ-
ψους 6% υπολογίζεται στο άθροισµα των καταβαλλόµε-
νων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρε-
θούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγ-
γύης 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 λαµ-

βάνουν εξωιδρυµατικό επίδοµα, ή απολύτου αναπηρίας
ή τυφλότητας δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονο-
µικής περίθαλψης επί των ανωτέρω επιδοµάτων.  
Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαµβά-

νουν 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 την 1η.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ

ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιού-
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χων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος α-
πό τον ΕΟΠΥΥ, υπολογιζόµενη επί του καταβαλλόµενου
ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό
που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επι-
κουρικής 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 κατηγο-
ρίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν
στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφά-
λισης 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 παρά-
γραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016, στην οποία ε-
µπεριέχεται το άρθρο 44 του π.δ. 422/1981,  τροποποιεί-
ται 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) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 49

1. Το µηνιαίο µέρισµα (Μ) των µετόχων του Μετοχικού
Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ί-
σο 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 ετή-
σιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύµφωνα µε τον ακό-
λουθο 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 διενεργήθη-
κε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε
στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη κράτηση από την περί-
πτωση 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 αναπλή-
ρωσης (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 περί-
πτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ.
422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., α-
ναγόµενος σε έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρω-
σης.
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 συντάξι-
µων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύµφωνα µε τις οικεί-
ες διατάξεις, το οποίο αφορά τον βασικό µισθό και το τυ-
χόν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας βάσει των οποίων κανο-
νίσθηκε το πρώτον νοµίµως η σύνταξη κύριας ασφάλι-
σης του µετόχου, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρµογή του πα-

ρόντος άρθρου νοείται το τµήµα εκείνο των συντάξιµων
αποδοχών για κύρια σύνταξη σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις, το οποίο αφορά τις επιπλέον του βασικού µι-
σθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόµατα, αποζηµιώσεις
κ.λπ.), βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νοµί-
µως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του µετόχου, σύµφω-
να µε τις οικείες διατάξεις και µε την προϋπόθεση ότι ε-
πί 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 παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρµόζεται ε-
ντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε έτους µε από-
φαση του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του Τα-
µείου, αποτυπώνοντας το γινόµενο του ετήσιου συντε-
λεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιµώ-
µενων ετήσιων εσόδων αφαιρουµένων των διοικητικών
εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους,
προκειµένου να αποφεύγεται η δηµιουργία ετήσιων ελ-
λειµµάτων σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση.

4. Τα δικαιούµενα από το Μ.Τ.Π.Υ. µερίσµατα όσων έ-
χουν 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 µερί-
σµατος, 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 µερί-
σµατος και του αθροίσµατος του προ της αναπροσαρµο-
γής παλαιού µερίσµατος και της προσωπικής διαφοράς
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005, η ο-
ποία δεν διατηρείται, µε κανέναν τρόπο δεν αναζητείται
από τους µερισµατούχους και παραµένει στο Μ.Τ.Π.Υ. υ-
πέρ 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 πραγ-
µατοποιήθηκε νοµίµως ανά µερισµατούχο η προβλεπό-
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µενη 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) νο-
είται 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 νό-
µου, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου το υ-
ποµέρισµα Μ.α καθορίζεται ίσο µε το άθροισµα των υπο-
µερισµάτων 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 υπηρε-
σίας 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 τυ-
χόν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νοµίµως ο υ-
πάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, αντι-
στοίχως.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία µέχρι την έναρξη

ισχύος του παρόντος, για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) νοούνται οι λοι-
πές αποδοχές (επιδόµατα, αποζηµιώσεις κ.λπ.) επί των
οποίων διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προ-
βλεπόµενη κράτηση, σύµφωνα µε την περίπτωση Α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως ε-
κάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διε-
νεργήθηκε και αποδόθηκε.

5. Αποκλείεται ο καθορισµός κατώτατου ορίου µερί-
σµατος. Τα δικαιούµενα από το Μ.Τ.Π.Υ. µερίσµατα ό-
σων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, τα οποία υπολογίστηκαν µε βάση
διατάξεις περί κατώτατου ορίου µερίσµατος, αναπρο-
σαρµόζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρα-
γράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.» 

2. Στο άρθρο 40 του  π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, προ-
στίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4.α. Εάν ο µέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συµπλη-
ρώσει το ελάχιστο όριο συµµετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. για α-
πονοµή µερίσµατος, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις,
δικαιούται επιστροφή των ατοµικών του κρατήσεων, ε-
φόσον έχει ελάχιστο όριο συµµετοχής στο ταµείο του-
λάχιστον 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 µερί-
σµατος µε την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων πε-
ρί διαδοχικής ασφάλισης, µε το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέ-
µοντα είτε ως συµµετέχοντα οργανισµό.
β. Ο τρόπος υπολογισµού, καθώς και ο τρόπος καταβο-

λής της εφάπαξ επιστροφής της προηγουµένης περί-
πτωσης καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Ταµείου, που εκδίδεται ύστερα από σύµφω-
νη γνώµη του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων.
γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζο-

νται σε µετόχους που αποµακρύνονται από την υπηρε-
σία µε οποιονδήποτε τρόπο, µε εξαίρεση την περίπτωση
του θανάτου, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου.»

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 υ-

πό 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 συ-
µπληρώσει 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, δι-
καιούται µέρισµα για διάστηµα τριών (3) ετών, µετά την
πάροδο των οποίων η καταβολή µερίσµατος αναστέλλε-
ται µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού εβδόµου έτους
της ηλικίας του/της. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν εφαρ-
µόζονται 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 έ-
χουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ή είναι ανίκανος για την
άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό
67% και άνω. Η καταβολή του µερίσµατος παύει αν ο χή-
ρος/χήρα τελέσει νέο γάµο.»

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα ορφανά τέκνα των µετόχων δικαιούνται µέρι-
σµα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαµα. Η ενηλικίωση ε-
πέρχεται µε τη συµπλήρωση του δεκάτου ογδόου έτους
της ηλικίας. Τα ορφανά τέκνα των µετόχων που φοιτούν
σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ηµεδαπής ή ισότι-
µες της αλλοδαπής δικαιούνται µέρισµα µέχρι το τέλος
των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συµπλή-
ρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας τους, ε-
φόσον 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 ά-
νω.» 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
45 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Κατ’ εξαίρεση, αποκτούν δικαίωµα µερίσµατος και τα
ενήλικα τέκνα, εφόσον πληρούνται, ανάλογα µε την πε-
ρίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του προη-
γούµενου άρθρου.» 
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8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του π.δ. 422/1981,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα µερίσµατα των κατονοµαζοµένων στην παρά-
γραφο 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, κα-
θώς 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 επισυνά-
ψουν πιστοποίηση της αρµόδιας αρχής για την ηµέρα ε-
πέλευσης 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 συ-
µπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύµονες, ήπαρ, πάγκρεας
και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέ-
χει 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 έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται µε βάση τις
προϊσχύουσες αυτού διατάξεις και στη συνέχεια τα µερί-
σµατα αυτά αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 4 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως αυτό α-
ντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο.

13. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι µερί-
σµατος 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 πα-
ρόντος νόµου και εφεξής.

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 οργα-
νική 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 άρ-
θρου 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 τοµέ-

ων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο
Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Όσοι αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχό-

ληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία α-
σφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης
και δεν υπάγονται για την εργασία - απασχόλησή τους
αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα ε-
πικουρικής 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, κλά-

δων και τοµέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσο-
νται 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 Επι-
κουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαι-
ρετικά, µετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούµενοι
υγειονοµικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελµα υπα-
γόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καθώς και τα
πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόµου ε-
ξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Ε-
πικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική
υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται α-
πό 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
β. όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω έ-

νταξη των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών
πρόνοιας αναλαµβάνουν εργασία - απασχόληση ή απο-
κτούν 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, προαιρε-
τικά:
α. Oι µισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούµενοι, οι ε-

λεύθεροι επαγγελµατίες και τα πρόσωπα που ασκούν ε-
πάγγελµα 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 α-
σφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία - απασχό-
λησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους, στην ασφάλιση του
Κλάδου Εφάπαξ Παροχών βάσει της ανωτέρω περίπτω-
σης 4β ή άλλου φορέα  υποχρεωτικής ασφάλισης για ε-
φάπαξ παροχή ή των εξοµοιούµενων βάσει της ισχύου-
σας νοµοθεσίας µε αυτούς, ανεξαρτήτως νοµικής µορ-
φής, καθώς και  τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής
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διάταξης νόµου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγω-
γής 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 ασφά-
λισης.
β. Οι προσλαµβανόµενοι στην Ελληνική Αστυνοµία και

στο Πυροσβεστικό Σώµα, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά α-
σφαλισµένοι στον Τοµέα Πρόνοιας Αστυνοµικών
(ΤΠΑΣ), στον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνοµίας
Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) και στον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώµατος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, εφαρ-
µοζοµένων των διατάξεων που διέπουν τον πρώην Το-
µέα 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 ασφάλι-
σης είναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλο-

νται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουρ-
γίας του ΕΤΕΑ (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στα ε-

ντασσόµενα 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 σύµ-

φωνα µε τα άρθρα 40 και 47 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165),
το άρθρο 20 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), το άρθρο 41 παρά-
γραφος 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), το άρθρο 15 παρά-
γραφος 1 περίπτωση β΄ και το άρθρο 34 παράγραφος 1
περίπτωση γ΄ του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
Στην περίπτωση θεµελίωσης δικαιώµατος σε επικουρι-

κή σύνταξη µε αναγνώριση, κατόπιν εξαγοράς,  χρόνων
ασφάλισης των ανωτέρω διατάξεων, το οφειλόµενο πο-
σό εξαγοράς, εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ, συµψηφίζεται ή παρακρατείται α-
πό το σύνολο των δικαιούµενων ποσών επικουρικής σύ-
νταξης. Εφόσον το οφειλόµενο ποσό εξαγοράς υπερβαί-
νει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, κατά το µέρος  που υ-
περβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εξοφλείται ε-
φάπαξ πριν την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότη-
σης, κατά  δε το υπόλοιπο µέρος συµψηφίζεται ή παρα-
κρατείται από το σύνολο των δικαιούµενων ποσών επι-
κουρικής σύνταξης.  

Ο ως άνω τρόπος εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού
εξαγοράς εφαρµόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότη-
σης ή αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου ασφάλισης, πε-

ριλαµβανοµένου του χρόνου  προϋπηρεσίας, οι οποίες
είναι εκκρεµείς ως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών εί-
ναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίον καταβάλλονται ασφαλιστι-

κές εισφορές από την ένταξη των ταµείων, τοµέων, κλά-
δων και λογαριασµών πρόνοιας και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στα ε-

ντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς
πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που ανα-
γνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά
του.
γ. Ασφαλισµένοι, οι οποίοι κατέβαλαν καλόπιστα ει-

σφορές στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Τα-
µείου 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 α-
σφάλισή τους, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις αναλογούσες
ασφαλιστικές εισφορές και υποβάλλοντας σχετική αίτη-
ση στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφά-
παξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας έξι (6) µηνών από τη διαπίστωση της µη υποχρέ-
ωσης υπαγωγής τους ή από τη διακοπή της ασφάλισής
τους ή τη δηµοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση που
δεν επιθυµούν την συνέχιση της ασφάλισής τους, δικαι-
ούνται να λάβουν αχρεώστητα τις καταβληθείσες ασφα-
λιστικές εισφορές, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
περί παραγραφής, όπως ισχύουν, εφόσον υποβάλλουν
αίτηµα διαγραφής και επιστροφής εισφορών στο Τα-
µείο.»

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 Διοι-
κητικό Συµβούλιο.

2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαι-
δευτικού 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 α-
ποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται µε τετραετή θη-
τεία, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης ά-
παξ κατά την ως άνω διαδικασία.
Οι δύο (2) Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ιδίων προ-

σόντων µε τον Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, επιλέ-
γονται και διορίζονται µε τετραετή θητεία µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που
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δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την
απόφαση διορισµού ορίζονται και οι Υποδιοικητές, ο ο-
ποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή, ελλείποντα, απόντα ή
κωλυόµενο σε όλα τα καθήκοντα του Διοικητή και Προέ-
δρου 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 Δη-
µοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτι-
κή Οµοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ε-
νώσεων 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 προ-

τείνονται από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχα-
νιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελλη-
νική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας
(Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.),
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και τον Σύνδε-
σµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), µε
τους αναπληρωτές τους,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτεί-

νεται από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξι-
ούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Οµοσπον-
δία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Οµο-
σπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών
Ταµείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πο-
λιτικών 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 Ταµεί-
ου και µέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλή-
λων του Ταµείου, προτείνεται από την Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής
(Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία και κατάρτι-

ση σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολι-
τικής 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.), Προϊ-
στάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ
κατηγορίας µε πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., µε τον
αναπληρωτή του.
Αν λήξει η θητεία των µελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνε-

ται 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 δι-

καίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
4. Τα µέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρα-

γράφου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν προτάσεων που υπο-
βάλλονται από τις οικείες οργανώσεις µέσα σε προθε-
σµία δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της
υπηρεσίας.

11. α. Η θητεία του Διοικητή, του κυβερνητικού επιτρό-
που και των µελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατεί-
νεται 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 ηλε-

κτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή
η πρόσκληση προς τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις α-
ναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συ-
νεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τε-
χνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα
της συνεδρίασης.»

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι α-
ποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών κατ’ αντι-
στοιχία µε τις αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικη-
τών του Ε.Φ.Κ.Α..

3. α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων συνιστώνται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µετά α-
πό πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού, Διοικητι-
κές Επιτροπές, µε αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, την εξέ-
ταση 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 καθορίζε-
ται, 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 συ-
νέπειες.

4. α. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υ-
ποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θέσεις ειδικών συµβούλων
- συνεργατών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου 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 ισχύ-
ουσες διατάξεις περί των ιδιαίτερων γραφείων των µε-
λών της Κυβέρνησης.
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γ. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων µπορεί να γίνει
και µε απόσπαση υπαλλήλου του Δηµοσίου και του ευρύ-
τερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), ό-
πως ισχύει, κατ’ εφαρµογή  των  άρθρων 46 και 47 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).»

Άρθρο 44
Αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν. 4387/2016

Το άρθρο 96 του ν. 4387/2016  αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«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 Α-
σφάλισης, 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 διαµορφώ-
νεται µε βάση: α) τα δηµογραφικά δεδοµένα, τα οποία
στηρίζονται σε εγκεκριµένους πίνακες θνησιµότητας και
β) το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρµό-
ζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το ο-
ποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία µεταβολή των συ-
ντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµένων.

2. Σε περίπτωση ελλειµµάτων λειτουργεί αυτόµατος
µηχανισµός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε α-
ναπροσαρµογή των συντάξεων σύµφωνα µε την υπουρ-
γική απόφαση της παραγράφου 4. Κατά τη χρονική πε-
ρίοδο 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 χρή-
σης.

3. Μετά την προαναφερόµενη περίοδο οι συντάξεις
δεν θα αναπροσαρµόζονται σε περίπτωση που, αν αφαι-
ρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσµα θα προ-
κύπτει αρνητικό. Στη συνέχεια της προαναφερόµενης
διαδικασίας και µόνο στην περίπτωση δηµιουργίας ελ-
λειµµάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων
του Κλάδου της Επικουρικής Ασφάλισης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράµε-
τροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή  του άρθρου αυτού.

5. α. Για τους ασφαλισµένους από την 1η.1.2014 και ε-
φεξής 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 καταβο-

λή της σύνταξης αρχίζει από 1η.1.2015 και εφεξής, το
ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το ά-
θροισµα 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 αναπλήρω-
σης, το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε
ποσοστό 0,45% επί των συντάξιµων αποδοχών κάθε α-
σφαλισµένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επι-
κουρικής ασφάλισης.
Ως συντάξιµες αποδοχές νοούνται:
βαα. Για τους µισθωτούς, ο µέσος όρος µηνιαίων απο-

δοχών του ασφαλισµένου από το έτος 2002 έως και το
έτος 2014. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πη-
λίκο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών
του ασφαλισµένου διά του χρόνου ασφάλισής του κατά
το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. Ως σύνολο µηνιαίων απο-
δοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το άθροισµα
των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές υ-
πέρ επικουρικής ασφάλισης, για το ανωτέρω χρονικό
διάστηµα. Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδο-
χών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου
για κάθε ηµερολογιακό έτος, αναπροσαρµοζόµενες σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του
ν. 4387/2016.
βαβ. Για τους αυτοαπασχολούµενους και τους ελεύθε-

ρους επαγγελµατίες, το εισόδηµα, το οποίο υπόκειται σε
εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης του ασφαλισµέ-
νου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014. Ως εισόδη-
µα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο
µηνιαίο εισόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά
το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε µήνα α-
σφάλισης 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 πω-
λουµένων προϊόντων, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος
µηνιαίων τεκµαρτών αποδοχών που προκύπτουν από την
αναγωγή των πραγµατικά καταβληθεισών µηνιαίων α-
σφαλιστικών εισφορών, των ετών 2002 έως και 2014, θε-
ωρώντας ως ποσοστό εισφοράς το 6%. Για τον υπολογι-
σµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται υπόψη το ει-
σόδηµα 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 αποδο-

χών δεν προκύπτουν ασφαλιστικά στοιχεία από πραγµα-
τικό 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 υ-
πολογισµό των συντάξιµων αποδοχών του τµήµατος της
επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο α-
σφάλισης έως και το έτος 2014 αναζητούνται τα ασφαλι-
στικά στοιχεία και κατά το πριν το έτος 2002 χρονικό
διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση συνολικά πέντε (5) ε-
τών.
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βαδ. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται
πλασµατικά, ύστερα από την καταβολή του προβλεπόµε-
νου ποσού εξαγοράς, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται
το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο µηνιαίο µι-
σθό-εισόδηµα, αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το
ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε µήνα α-
σφάλισης. Οι πλασµατικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν
χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογι-
σµό του ποσού του ανωτέρω τµήµατος της σύνταξης.
ββ. Το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρό-

νο ασφάλισής τους από την 1η.1.2015 και εφεξής υπο-
λογίζεται, 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 ασφάλι-
σης, των άρθρων 17 και 36 για την παράλληλη απασχό-
ληση, των άρθρων 18 και 37 για την προαιρετική συνέχι-
ση της ασφάλισης, της παραγράφου 1 του άρθρου 30 για
την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξη-
µένες εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου 15 και
της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική ασφά-
λιση, καθώς και του άρθρου 19 για τη διαδοχική ασφάλι-
ση εφαρµόζονται αναλογικά και στον Κλάδο Επικουρι-
κής 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 παράλλη-
λης απασχόλησης έχουν ανάλογη εφαρµογή και επί αι-
τήσεων 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 υ-
ποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνο-
νται, ως προς τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης,
σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρό-
νο υποβολής τους. 

4. Οι ήδη καταβαλλόµενες επικουρικές συντάξεις έως
30 Σεπτεµβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν
υποβληθεί έως 31 Δεκεµβρίου 2014, συνεχίζουν να κα-
ταβάλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού
που είχαν διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-
τάξεις στις 31.12.2014. Ειδικά, ο υπολογισµός της κρά-
τησης υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης διενεργείται, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 30 του άρθρου 1
του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), όπως ισχύει. Το καταβαλλόµε-
νο προ φόρου ποσόν δεν µπορεί να υπολείπεται του προ
φόρου καταβαλλόµενου ποσού στις 30 Σεπτεµβρίου
2019. Τα προηγούµενα εδάφια έχουν αναλογική εφαρ-
µογή και στις εκκρεµείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έ-
ως 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 διάτα-

ξη. 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 απο-
κλειστικά µε τους όρους του παρόντος.

6.  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ορίζεται η εργάσιµη ηµέρα κατά την ο-
ποία καταβάλλεται η µηνιαία σύνταξη του Κλάδου Επι-
κουρικής 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 ακο-
λούθως:

«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 µε-
τά 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 µε-
τά την 1η.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για
τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδό-
τη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζοµένου, ό-
πως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της
εξαετίας, το ποσοστό της µηνιαίας εισφοράς επανέρχε-
ται 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. Άλ-
λες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόµενες από τους α-
σφαλισµένους εντασσόµενων στο Ε.Τ.Ε.Α. ταµείων, το-
µέων κλάδων και λογαριασµών, καθώς και άλλα επιπλέ-
ον έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές
εισφορές ασφαλισµένων και εργοδοτών παύουν να κα-
ταβάλλονται από την 1η.1.2018.

3. Από την 1η.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστι-
κών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούµενοι, οι ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες και οι έµµισθοι δικηγόροι του οικεί-
ου τοµέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην
Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατη-
γορίες, των οποίων το ποσόν της µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς αντιστοιχεί σε:
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4. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται µε ελεύθερη επιλο-
γή τους σε µία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατη-
γορίες. Η κατάταξη σε µία (1) από τις τρεις (3) είναι υπο-
χρεωτική. Αν ο ασφαλισµένος δεν επιλέξει ασφαλιστική
κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.
Ο ασφαλισµένος µπορεί, µε αίτησή του, να επιλέξει α-

νώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται
ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγο-
ρία, να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής  δύναται
να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για µεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύνα-

ται να υποβάλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση ό-
µως η µετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται
από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από την υ-
ποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο
το επόµενο έτος από την υποβολή της αίτησης. 
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι ασφαλι-

σµένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφα-
λιστική κατηγορία  και  επιλέγουν την ασφαλιστική κατη-
γορία στην οποία επιθυµούν να υπαχθούν από την
1η.7.2020.
Ειδικά για τους έµµισθους δικηγόρους τα ανωτέρω πο-

σά της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιµερίζονται
κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλι-
σµένο.

5. Aπό την 1η.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά
των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έ-
τος 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 προηγούµενου έτους. Από 1η.1.2025
και εφεξής  τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγο-
ριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη µεταβο-
λής µισθών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρά-
γραφο 4 του άρθρου 8.

6. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 76, που
ασφαλίζονται από την 1η.1.2021 προαιρετικά, καταβάλ-

λουν τις εισφορές της παραγράφου 1 σε περίπτωση µι-
σθωτής απασχόλησης ή της παραγράφου 3 εφόσον είναι
υγειονοµικοί αυτοαπασχολούµενοι ή ασκούν επάγγελµα
υπαγόµενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. 

7.  Εισφορές που καταβλήθηκαν νόµιµα δεν επιστρέ-
φονται.» 

Άρθρο 46
Συµψηφισµός οφειλών προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Οφειλές προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των δικαιούχων επικου-
ρικής 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.. Ε-
άν 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 αναδροµι-
κές παροχές, προς αποµείωση του χρέους, ενώ το υπό-
λοιπο ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονοµι-
κή τους µερίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε
περίπτωση που µεταξύ των κληρονόµων υπάρχουν πρό-
σωπα, τα οποία έλκουν δικαίωµα σε σύνταξη ή εφάπαξ
παροχή από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της ο-
φειλής  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 ε-
ξής:

«Άρθρο 120

1. Από την 1η.1.2020 στον ετήσιο κοινωνικό προϋπο-
λογισµό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από
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την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δηµι-
ουργείται ετησίως σε εφαρµογή των υπ’ αριθµ.
1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας  και κατά δεύτερον κα-
λύπτεται 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 προϋπολο-
γισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων. Για το έτος 2020 η δαπάνη της παραγράφου 1 κα-
λύπτεται από τις ήδη εγγεγραµµένες πιστώσεις του κοι-
νωνικού προϋπολογισµού.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας  και Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται πριν από την κατάθεση στη Βουλή του προσχε-
δίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, λαµβάνο-
ντας υπόψη  τις αναλογιστικές προβολές,  τα στοιχεία ε-
κτέλεσης του κοινωνικού προϋπολογισµού και τους ετή-
σιους δηµοσιονοµικούς στόχους, καθορίζεται ετησίως
το ποσόν που διατίθεται για τη χρηµατοδότηση των πο-
λιτικών πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας
της παραγράφου 1.» 

Άρθρο 48
Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζοµένου

Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους  α-
πασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των µισθωτών
µειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες µονάδες ως ακολού-
θως:

1. Κατά 0,75 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) των ασφαλί-
στρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η µείωση επιµερίζεται κα-
τά 0,48 πµ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27
πµ στο ασφάλιστρο του εργαζοµένου. Το συνολικό α-

σφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαµορφώνεται σε 4,25 % και
κατανέµεται 2,69 % στον εργοδότη και 1,56 % στον ερ-
γαζόµενο. 

2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) των ασφαλί-
στρων 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 µειώνε-
ται από την εισφορά  που προβλέπεται στο άρθρο 7 πα-
ράγραφος 1, περίπτωση β΄, εδάφιο α΄ του ν.δ.
2963/1954 (Α΄ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλι-
στρο 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 άρ-
θρο 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 Υπο-
θέσεων κατόπιν γνώµης του Δ.Σ. του e- Ε.Φ.Κ.Α., καταρ-
τίζεται Ενιαίος Κανονισµός ανά κλάδο για την Κύρια α-
σφάλιση, για την Επικουρική Ασφάλιση και για την Εφά-
παξ Παροχή του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους καθορίζονται
θέµατα υπαγωγής στην ασφάλιση, υπολογισµού και  δια-
δικασίας χορήγησης των παροχών, προϋποθέσεις υπα-
γωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος
και σε χρήµα, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδι-
κασία χορήγησης των παροχών σε χρήµα, καθώς και κά-
θε άλλο αναγκαίο ζήτηµα. 
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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:
«Οργανισµός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνι-

κής 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 Ασφάλι-
σης: e-Ε.Φ.Κ.Α. διαρθρώνεται ως εξής:
α) Οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Τµή-

µατος που υπάγονται κατευθείαν στον Διοικητή ως εξής:
αα) Διεύθυνση Διοίκησης. 
αβ) Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων.
αγ) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Ε-

σωτερικών Υποθέσεων.
αδ) Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφια-

κού 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 Λει-

τουργίας.
βστ) Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
βζ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνι-

κών 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 Εφά-

παξ Παροχών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υποδι-
οικητή, ως επικεφαλής των κλάδων Επικουρικής Σύντα-
ξης και Εφάπαξ Παροχών, στον οποίο εκχωρείται η σχε-
τική αρµοδιότητα.
δ) Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβου-

λίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
ε) Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
στ) Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδο-

µένων.»

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:

«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 Ασφάλι-

σης και η ανάδειξη του ρόλου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Ο εµπλουτισµός της γνώσης για την Κοινωνική Α-

σφάλιση 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 κατανέ-

µονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής: α) Τµήµα Γραµµα-
τείας Διοικητή µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Επιµέλεια της αλληλογραφίας και τήρηση πρωτο-

κόλλου 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 Δι-

οικητικού 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 πρωτο-

κόλλου 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 Ε-

νηµέρωσης (ΜΜΕ) και ενηµέρωση της Διοίκησης για ζη-
τήµατα που αφορούν στην Κοινωνική Ασφάλιση και ειδι-
κότερα 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 αφο-

ρούν στον e-Ε.Φ.Κ.Α..
δδ) Επιµέλεια άρθρων και παρουσιάσεων της Διοίκη-

σης και των στελεχών της. 
δε) Ενηµέρωση δηµοσιογράφων και διαχείριση αιτηµά-

των για τη συλλογή και παρουσίαση ειδήσεων στα ΜΜΕ.
δστ) Συγκέντρωση, επεξεργασία, ταξινόµηση και αξιο-

ποίηση πληροφοριών που αφορούν τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από
τα ΜΜΕ.
δζ) Επικοινωνιακό σχεδιασµό και προβολή του έργου
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του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 
δη) Επιµέλεια διαφηµιστικών και προωθητικών ενερ-

γειών 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 οργανι-
κών 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 µέ-

σα κοινωνικής δικτύωσης. 
διγ) Ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση των δηµο-

σίων 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, πλειστηρια-

σµών, δικογράφων στον Τύπο.
ε) Τµήµα Διεθνών Προγραµµάτων µε αρµοδιότητες ως

εξής: 
εα) Άντληση πληροφόρησης από τις αρµόδιες αρχές

για χρηµατοδοτούµενα ή συγχρηµατοδοτούµενα επιχει-
ρησιακά, µορφωτικά, οικονοµικά, οργανωτικά, τεχνικά
και άλλα αναπτυξιακά προγράµµατα.
εβ) Παρακολούθηση έκδοσης προσκλήσεων για την υ-

ποβολή 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 έρ-

γων 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 προγραµ-

µάτων στις εµπλεκόµενες Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α.
και παρακολούθηση της εφαρµογής των υποχρεώσεων
που απορρέουν από αυτές.
εζ) Παρακολούθηση των συγχρηµατοδοτούµενων έρ-

γων σε όλα τα στάδια έως την ολοκλήρωση του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και συγκέντρωση
των στοιχείων και υποβολή τους στην αρµόδια Διαχειρι-
στική Αρχή ή στον αρµόδιο Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρι-
σης (Ε.Φ.Δ.).
εη) Παρακολούθηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων

του e-Ε.Φ.Κ.Α. που απορρέουν από την υλοποίηση συγ-
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και ενηµέρωση της
Διοίκησης σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων. 
εθ) Αποστολή της Έκθεσης Ελέγχου στις εµπλεκόµε-

νες Διευθύνσεις, για να προβούν σε αναφερόµενες διορ-
θωτικές ενέργειες ή σε διατύπωση αντιρρήσεων και πα-
ρακολούθηση της διαδικασίας µέχρι την ολοκλήρωσή
της. 
ει) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκ-

περαίωση των υποθέσεων του Τµήµατος.»

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 Υπο-
στήριξης 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 Θεσσαλο-

νίκη. 
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- Θρά-
κης. 
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 Πε-

ριφέρειας 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 Περι-
φέρειας Ιονίων Νήσων. 
η) ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, εντός των ορίων της Περιφέ-

ρειας Πελοποννήσου. 
θ) ΠΥΣΥ Αττικής, εντός των ορίων της Περιφέρειας

Αττικής. 
ι) ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου, εντός των ορίων της Περιφέ-

ρειας Βορείου Αιγαίου. 
ια) ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου, εντός των ορίων της Περιφέ-

ρειας Νοτίου Αιγαίου. 
ιβ) ΠΥΣΥ Κρήτης, εντός των ορίων της Περιφέρειας

Κρήτης. 
3. Ο επιχειρησιακός στόχος των ΠΥΣΥ είναι ο αποτε-

λεσµατικός συντονισµός και η υποστήριξη της παραγω-
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γικής λειτουργίας των Τοπικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α.. 
4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισµού και Υπο-

στήριξης (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 υπαγόµε-

νες 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 µε-
ταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Συντονισµού
αα) Ο συντονισµός των Τοπικών Υπηρεσιών που υπά-

γονται στην ΠΥΣΥ για την υλοποίηση του επιχειρησια-
κού προγραµµατισµού. 
αβ) η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρη-

σιακού προγραµµατισµού και η λήψη µέτρων για την έ-
γκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων. 
αγ) Η συλλογή από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η αξιο-

λόγηση των δεδοµένων που αφορούν στην αυτεπάγγελ-
τη υπαγωγή στην ασφάλιση. 
αδ) Η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση της α-

πόδοσης των Τοπικών Υπηρεσιών, καθώς και η σύνταξη
µηνιαίων και εκτάκτων αναφορών προς τη Γενική Διεύ-
θυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας µε τα α-
ποτελέσµατα και σχετικές προτάσεις. 
αε) Η µέριµνα για την καταγραφή και την αντιµετώπι-

ση προβληµάτων που αφορούν στην εξυπηρέτηση των
πολιτών.
αστ) Η µέριµνα για την καταγραφή, ταξινόµηση και α-

ποστολή στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλι-
σης ή στις αρµόδιες Τοπικές Υπηρεσίες των εκκρεµών υ-
ποθέσεων. 
αζ) Ο συντονισµός και η παρακολούθηση της υλοποίη-

σης του προγράµµατος Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιού-
χων. 
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, κα-
τά το υποχρεωτικό ωράριο και πέραν αυτού, καθώς και η
αποστολή στοιχείων στην αρµόδια Διεύθυνση της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας σχετικά µε τις αποδοχές, τις αποζη-
µιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης, τις
διαδικασίες έγκρισης και τα έξοδα κίνησης για τις µετα-
κινήσεις εντός και εκτός έδρας του ανωτέρω προσωπι-
κού. 
βγ) Η γραµµατειακή υποστήριξη της ΠΥΣΥ. 
βδ) Η διενέργεια διαγωνισµών για την κάλυψη των α-

ναγκών των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. που βρίσκονται στη
χωρική της αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κά-
θε φορά διατάξεις περί προµηθειών. 
βε) Η µέριµνα για τον εφοδιασµό της ΠΥΣΥ και των Το-

πικών 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 ηλεκτροµηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων, του µηχανογραφικού και του πάγι-
ου 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 ε-
γκαταστάσεων 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 υποδο-
µές πληροφορικής και επικοινωνιών του ΠΕΚΑ, του ΚΕ-
ΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγο-
νται σε αυτή, καθώς και η σύνταξη περιοδικών και έκτα-
κτων αναφορών προς τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατάσταση του α-
νωτέρω εξοπλισµού. 
βθ) Η σύνταξη περιοδικών και έκτακτων αναφορών

προς τη Διεύθυνση Προµηθειών σχετικά µε την κατάστα-
ση του πάγιου εξοπλισµού. 
βι) Η τήρηση βιβλίου συντηρήσεως για κτιριακές, ηλε-

κτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό (ηλε-
κτρικό, ηλεκτρονικό, µηχανογραφικό, µηχανήµατα, αυ-
τοκίνητα και µοτοσικλέτες) του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της
ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυ-
τή, και η διαβίβαση αντιγράφων του στη Διεύθυνση Τε-
χνικών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α.. 
βια) Η διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης

αλληλογραφίας, η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρ-
χείου της Διεύθυνσης. 
βιβ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επι-

κύρωση αντιγράφων, όπου αυτό προβλέπεται από την
κείµενη νοµοθεσία. 
βιγ) Η παρακολούθηση της τήρησης του ωραρίου προ-

σέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού της Διεύ-
θυνσης. 
βιδ) Η µέριµνα για την έγκριση των πάσης φύσεως α-

δειών των Προϊσταµένων των Τοπικών Υπηρεσιών. 
γ) Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης. 
Το Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης ασκεί τις αρ-

µοδιότητες 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 δα-
πάνες αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι ληξιπρόθεσµες
υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των φορέων κοινωνι-
κών 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 έκτα-

κτων 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 έκτα-

κτων αµοιβών (αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλη-
σης), των εξόδων των εκτός έδρας µετακινήσεων του
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προσωπικού του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Το-
πικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. 
δε) Η κατανοµή των κοινοχρήστων δαπανών των ακι-

νήτων του τέως NAT, καθώς και η πρόσληψη και ασφάλι-
ση του προσωπικού των. 
δστ) Η βεβαίωση και εκκαθάριση πληρωµής δαπανών ή

αµοιβών που αφορούν γενικά τεχνικής φύσεως εργα-
σίες 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 α-
νήκουν στη χωρική αρµοδιότητα της ΠΥΣΥ. 
δη) Η σύνταξη και αποστολή µηνιαίων αναφορών προς

τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας µε οικο-
νοµικά στοιχεία που αφορούν σε µισθώµατα και δαπάνες
σχετικές µε κτιριακές και ηλεκτροµηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις (λειτουργικές, συντήρησης και λοιπές δαπά-
νες), των κτιρίων χωρικής αρµοδιότητας της ΠΥΣΥ, συ-
µπεριλαµβανοµένων 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 Τµήµα-

τος Οικονοµικής Διαχείρισης αφορά στις Περιφερειακές
και Τοπικές Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων
του Κεντρικού και Βόρειου Τοµέα Αθηνών.
εβ) Η χωρική αρµοδιότητα του Β΄ Αυτοτελούς Τµήµα-

τος Οικονοµικής Διαχείρισης αφορά στις Τοπικές Διευ-
θύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων του Δυτικού και
Νότιου Τοµέα Αθηνών και των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νή-
σων.»

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 Οργάνω-
σης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
Διαδικασιών είναι οι εξής:
α) Η ορθολογική διάρθρωση και λειτουργία των υπηρε-

σιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και η κα-

τάργηση 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 Ψη-
φιακού Μετασχηµατισµού Διαδικασιών διαρθρώνεται σε
οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Διοικητικής Οργάνωσης.
β) Τµήµα Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατι-

σµού Διαδικασιών.
γ) Τµήµα Υποστήριξης Συµβουλίων και Συλλογικών

Οργάνων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Α-

πλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού Διαδικα-
σιών 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 µετα-
φορά αρµοδιοτήτων µεταξύ των οργανικών µονάδων
του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αγ) Ο χειρισµός θεµάτων σχετικών µε τον καθορισµό

της ασφαλιστικής περιοχής των Περιφερειακών Υπηρε-
σιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υ-
πηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αδ) Η µέριµνα για την υλοποίηση του οργανογράµµα-

τος και την υποβολή προτάσεων για την τροποποίησή
του.
αε) Η επιµέλεια και ο συντονισµός της κωδικοποίησης

της νοµοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών από τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες.
αστ) Η µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων µεταβίβα-

σης 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 αρ-
χές για προξενική θεώρηση ή για την επίθεση σφραγίδας
apostille.
αη) Η µέριµνα για τη χορήγηση και χρήση ψηφιακών υ-

πογραφών 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 ανα-
γκαίων πληροφοριών στον δικτυακό τόπο του e-
Ε.Φ.Κ.Α..
αι) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρ-

µογή του εκάστοτε ισχύοντος Οργανισµού και Εσωτερι-
κού Κανονισµού Λειτουργίας.
αια) Η µέριµνα και επιµέλεια για τη δηµιουργία και λει-

τουργία εκθεσιακού χώρου µε τον εξοπλισµό των εντα-
χθέντων φορέων κοινωνικής ασφάλισης που παρουσιά-
ζει ιστορική αξία.
β) Τµήµα Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηµατι-

σµού Διαδικασιών: 
βα) Η µελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρµο-

γής µέτρων για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό διαδικα-
σιών.
ββ) Ο καθορισµός των δικαιολογητικών που κατά περί-

πτωση απαιτείται να υποβάλλουν οι συναλλασσόµενοι
µε τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο εντοπισµός των δικαιολογητικών
που µπορούν να λαµβάνονται αυτεπάγγελτα από πληρο-
φοριακά συστήµατα άλλων φορέων σε συνεργασία µε
τις κατ' αντικείµενο αρµόδιες υπηρεσίες. 
βγ) Η επισκόπηση των χρησιµοποιούµενων εντύπων
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και η µέριµνα για τη βελτίωση και τυποποίησή τους, τη
σχεδίαση νέων απλουστευµένων εντύπων και τη µετα-
τροπή 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.
βστ) Η συνεργασία µε το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύ-

νου Προστασίας Δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την ε-
φαρµογή των απαιτήσεων προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων.
βζ) Ο χειρισµός των θεµάτων του Κανονισµού Επικοι-

νωνίας Δηµοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) και ο χειρισµός των
διαδικασιών που διεκπεραιώνονται µέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
βθ) Η µέριµνα για την εκκαθάριση και ηλεκτρονική σά-

ρωση 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 µε-
λών και των γραµµατέων τους.
γγ) Η συγκρότηση οµάδων εργασίας και ο ορισµός εκ-

προσώπων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε συλλογικά όργανα, επιτρο-
πές 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 κατα-
νοµή αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διευθέτησης Ανα-

φορών

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:

«Άρθρο 7Α
Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διευθέτη-
σης Αναφορών είναι οι εξής:
α) Η συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των ερ-

γοδοτών, ασφαλισµένων και συνταξιούχων που υποβάλ-
λονται στην κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνη-

γόρου του Πολίτη.
γ) Η µεσολάβηση στις αρµόδιες διοικητικές µονάδες

του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και την α-
ντιµετώπιση των προβληµάτων που αναφέρθηκαν.
δ) Η επικοινωνία µε εργοδότες, ασφαλισµένους, συ-

νταξιούχους για την ενηµέρωσή τους σε σχέση µε τις υ-
ποβληθείσες αναφορές.
ε) Η ενηµέρωση της Διοίκησης και η σύνταξη αναφο-

ράς προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοί-
κηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση.
στ) Η υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικα-

σιών εξυπηρέτησης.

2. Η Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών διαρθρώνεται
σε οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέµατα Ασφάλι-

σης, Εισφορών και Ελέγχων.
β) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέµατα Συντάξε-

ων.
γ) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέµατα Παροχών

σε Χρήµα και ΚΕΠΑ.
δ) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέµατα ΑµεΑ.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διευθέτησης Ανα-

φορών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών µε Θέµατα Ασφάλι-

σης, Εισφορών και Ελέγχων µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των εργο-

δοτών και ασφαλισµένων που υποβάλλονται στην Κε-
ντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν στα αντικεί-
µενα µητρώου, υπαγωγής στην ασφάλιση, είσπραξης ει-
σφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών από το
ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ. 
αβ) Παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνη-

γόρου του Πολίτη, µε θέµατα µητρώου, υπαγωγής στην
ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθε-
σµων οφειλών από το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων α-
πό τα ΠΕΚΑ. 
αγ) Μεσολάβηση στις αρµόδιες Διοικητικές Μονάδες

του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και αντιµε-
τώπιση των αναφορών µε θέµατα µητρώου, υπαγωγής
στην ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξι-
πρόθεσµων οφειλών από το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγ-
χων από τα ΠΕΚΑ. 
αδ) Επικοινωνία µε εργοδότες και ασφαλισµένους για

την ενηµέρωσή τους σε σχέση τις υποβληθείσες αναφο-
ρές. 
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 διαδικα-

σιών εξυπηρέτησης εργοδοτών και ασφαλισµένων.
β) Τµήµα Β΄ Διαχείρισης Αναφορών µε Θέµατα Συντά-

ξεων και Τµήµα Γ΄ Διαχείρισης Αναφορών µε Θέµατα
Παροχών σε Χρήµα και ΚΕΠΑ µε αρµοδιότητες ως εξής: 
βα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των α-

σφαλισµένων που υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκη-
ση 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 αντιµε-
τώπιση των αναφορών σε θέµατα συντάξεων και παρο-
χών. 
βδ) Επικοινωνία µε ασφαλισµένους και συνταξιούχους

για την ενηµέρωσή τους σε σχέση τις υποβληθείσες α-
ναφορές. 
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 διαδικα-

σιών εξυπηρέτησης ασφαλισµένων και συνταξιούχων.
γ) Τµήµα Διαχείρισης Αναφορών µε θέµατα ΑµεΑ µε

αρµοδιότητες ως εξής: 
γα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των α-
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σφαλισµένων που υποβάλλονται στην κεντρική Διοίκηση
του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν σε θέµατα προσβασιµότητας
των φυσικών υποκαταστηµάτων και των ηλεκτρονικών υ-
πηρεσιών. 
γβ) Παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνη-

γόρου του Πολίτη, σε θέµατα προσβασιµότητας και εξυ-
πηρέτησης των ΑµεΑ.. 
γγ) Μεσολάβηση στις αρµόδιες διοικητικές µονάδες

του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και την α-
ντιµετώπιση των αναφορών ως προς θέµατα προσβασι-
µότητας και εξυπηρέτησης των ΑµεΑ.

γδ) Επικοινωνία µε ασφαλισµένους και συνταξιού-
χους για την ενηµέρωσή τους σε σχέση µε τις υποβλη-
θείσες αναφορές. 
γε) Ενηµέρωση της Διοίκησης και σύνταξη αναφοράς

προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση
σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση. 
γστ) Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικα-

σιών 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 Υπευθύ-
νου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (ΥΠΔ) περι-
λαµβάνουν όλα τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες, που
απονέµονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων α-
πό 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 θέµα-

τα τα οποία σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, διατυπώνει γνώµη
για κάθε νοµοθετικό µέτρο, το οποίο εισάγει περιορι-
σµούς στο πεδίο εφαρµογής των υποχρεώσεων και των
δικαιωµάτων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 23
και 9 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισµού Προστα-
σίας Δεδοµένων.
β) Ενηµερώνει τον Διοικητή, τους Υποδιοικητές, τους

Γενικούς Διευθυντές, τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-
Ε.Φ.Κ.Α., τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογα-
ριασµό του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους υπαλλήλους που διενερ-
γούν επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κα-
νονισµό Προστασίας Δεδοµένων και από άλλες διατά-
ξεις είτε πρόκειται για ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης είτε για εθνικές ρυθµίσεις σχετικά µε την προστασία
δεδοµένων.
γ) Παρακολουθεί και εποπτεύει: 
γα) τη συµµόρφωση µε τον Γενικό Κανονισµό Προστα-

σίας Δεδοµένων µε άλλες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης 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 λο-
γαριασµό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ) Μεριµνά για την ανάθεση αρµοδιοτήτων, την εκ-

παίδευση, την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των υ-
παλλήλων που συµµετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας. 
γγ) Διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους είτε στο εσω-

τερικό του e-Ε.Φ.Κ.Α. είτε σε εκτελούντες την επεξερ-
γασία για λογαριασµό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δ) Παρέχει συµβουλές, όσον αφορά την εκτίµηση αντι-

κτύπου 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 Προ-

στασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε
άλλη εποπτική Αρχή για θέµατα που σχετίζονται µε την
επεξεργασία, περιλαµβανοµένης της προηγούµενης δια-
βούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του Γενικού
Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων και πραγµατοποιεί
διαβουλεύσεις για οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα.
ζ) Συνεργάζεται µε τους Υπεύθυνους Προστασίας Δε-

δοµένων των εκτελούντων την επεξεργασία για λογα-
ριασµό του e-Ε.Φ.Κ.Α..

2. Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή, ο ο-
ποίος 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 επικοι-
νωνούν µε τον ΥΠΔ για κάθε θέµα σχετικό µε την επε-
ξεργασία 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 επιτε-
λούν 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 Ει-
σφορών είναι ο σχεδιασµός, η προώθηση, η παρακολού-
θηση και η αξιολόγηση πολιτικών στους τοµείς της ορ-
θής εφαρµογής της νοµοθεσίας, ως προς την ασφάλιση
και την είσπραξη των εισφορών ασφάλισης.

2. Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών διαρθώνεται σε ορ-
γανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ως εξής:
α) Διεύθυνση Ασφάλισης. 
β) Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών.
γ) Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών. 
δ) Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δηµο-

σίου Τοµέα. 
ε) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.»
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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:

«Άρθρο 11Α
Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών 

Δηµοσίου Τοµέα

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κύριας Α-
σφάλισης και Εισφορών του Δηµοσίου Τοµέα είναι ο
σχεδιασµός δράσεων και η λήψη των αναγκαίων µέτρων
σχετικά µε ζητήµατα που άπτονται της ασφάλισης, κα-
θώς και του καθορισµού και της είσπραξης των ασφαλι-
στικών εισφορών για την κύρια σύνταξη των δηµοσίων
υπαλλήλων και λειτουργών του Δηµοσίου, όπως ορίζο-
νται στην παράγραφο 1α του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

2. Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δη-
µοσίου Τοµέα διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επι-
πέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης και Καθορισµού Εισφορών Δηµο-

σίου Τοµέα. 
β) Τµήµα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφο-

ρών 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 Δηµο-

σίου 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 υπολογι-

σµό 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 προσ-

διορισµό των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων
του Δηµοσίου Τοµέα. 
αε) Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών για τον

προσδιορισµό των εισφορών των µισθωτών του Δηµοσί-
ου Τοµέα και επίλυση των προβληµάτων που ανακύ-
πτουν.
β) Τµήµα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφο-

ρών Μισθωτών του Δηµοσίου Τοµέα µε αρµοδιότητες ως
εξής: 
βα) Επιµέλεια διαχείρισης υποβολής και παραλαβής Α-

ναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ). 
ββ) Παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των ει-

σφορών των µισθωτών του δηµόσιου τοµέα και πραγµα-
τοποίηση ελέγχων για τον εντοπισµό σφαλµάτων. 
βγ) Χειρισµός των θεµάτων που αφορούν στη µη κατα-

βολή ή στη µη εµπρόθεσµη καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών των υπαλλήλων του Δηµοσίου Τοµέα. 
βδ) Μέριµνα για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφο-

ρών, καθώς και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβλη-
θεισών εισφορών. 
βε) Εντοπισµός και επίλυση προβληµάτων που προκύ-

πτουν κατά τον έλεγχο δηλωθεισών και καταβληθεισών
εισφορών. 
βστ) Υποβολή προτάσεων στη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.

για θέσπιση νοµοθετικών διατάξεων, καθώς και συνερ-
γασία 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 ασφαλιστι-
κών εισφορών, όπως ο τρόπος είσπραξης, η επιβολή
πρόσθετων τελών, καθώς και η παραγραφή και η επι-
στροφή 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: 
γα) Υποστήριξη των χρηστών της ΑΠΔ για τους υπαλ-

λήλους του Δηµοσίου Τοµέα. 
γβ) Έλεγχος της ορθής ροής των εν γένει µηχανογρα-

φικών εφαρµογών και λήψη µέτρων για την πρόληψη α-
νακριβών 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 ασφαλι-

στικών στοιχείων και υπολογισµού, σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία. 
γε) Προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδια-

σµό και την αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που
αφορούν στις εισφορές των υπαλλήλων του Δηµοσίου
Τοµέα.»

Άρθρο 59
Σύσταση, στρατηγικός σκοπός και διάρθρωση της Γενι-

κής 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 Συ-
ντάξεων Δηµόσιου Τοµέα αναλύεται ως εξής:
α) Ορθή εφαρµογή της ασφαλιστικής νοµοθεσίας στην

απονοµή κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος, α-
ναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου, καθώς και εφά-
παξ παροχών στους δηµοσίους υπαλλήλους.
β) Συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών α-

πονοµής των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρα-
τος, αναπηρίας και των συντάξεων λόγω θανάτου, κα-
θώς και των εφάπαξ παροχών στους δηµόσιους υπαλλή-
λους, µε στόχο την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των α-
σφαλισµένων µέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των
αιτηµάτων τους.

2. Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα
διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυν-
σης ως εξής:
α) Διεύθυνση Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων

και Εφάπαξ Δηµοσίου. 
β) Διεύθυνση Α΄ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δη-

µοσίου Τοµέα.
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γ) Διεύθυνση Β΄ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δη-
µοσίου Τοµέα.
δ) Διεύθυνση Γ΄ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δη-

µοσίου Τοµέα.
ε) Διεύθυνση Δ΄ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δη-

µοσίου 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:

«Άρθρο 14Β
Διεύθυνση Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξεων

και Εφάπαξ Δηµοσίου

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νοµοθε-
σίας και Συντονισµού Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου
είναι οι εξής:
α) Η αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων που α-

φορούν στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας και στις
συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και των εφάπαξ παρο-
χών των υπαλλήλων του Δηµοσίου Τοµέα.
β) Η ορθή εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας που α-

φορά 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 Συντάξε-
ων και Εφάπαξ Δηµοσίου διαρθρώνεται σε οργανικές µο-
νάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλή-

λων. 
β) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σω-

µάτων Ασφαλείας. 
γ) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλι-

σης. 
δ) Τµήµα Διαδικασίας και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας και

Συντονισµού Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου κατανέ-
µονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλή-

λων µε αρµοδιότητες ως εξής: 
αα) Χειρισµό θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρ-

µογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις κύριες και επικουρι-
κές συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις συντάξεις λό-
γω θανάτου των πολιτικών υπαλλήλων και των επιδοµά-
των, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφο-
ρούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
αβ) Χειρισµό θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρ-

µογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις εφάπαξ παροχές
των πολιτικών υπαλλήλων. 
αγ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρω-

ση και την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής συ-
ντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων
λόγω θανάτου των πολιτικών υπαλλήλων και των επιδο-
µάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που α-
φορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων. 
αδ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρω-

ση και την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής εφά-
παξ παροχών των πολιτικών υπαλλήλων.
αε) Τυποποίηση των Δελτίων Ατοµικής και Υπηρεσια-

κής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και παροχή οδηγιών για την ορ-
θή συµπλήρωσή τους.  
αστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµο-

διότητας του Τµήµατος.
β) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σω-

µάτων Ασφαλείας µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Χειρισµό θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρ-

µογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις κύριες και επικουρι-
κές συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και τις συ-
ντάξεις λόγω θανάτου των στρατιωτικών και των υπηρε-
τούντων στα Σώµατα Ασφαλείας και των επιδοµάτων, α-
πολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν
στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
ββ) Χειρισµό θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρ-

µογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις εφάπαξ παροχές
των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώµατα Α-
σφαλείας και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και
εξωιδρυµατικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες
συνταξιούχων.
βγ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρω-

ση και την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής συ-
ντάξεων 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 λό-
γω κατηγορίες συνταξιούχων.
βδ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρω-

ση και την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής εφά-
παξ παροχών των στρατιωτικών και των υπηρετούντων
στα Σώµατα Ασφαλείας.
βε) Τυποποίηση των Δελτίων Ατοµικής και Υπηρεσια-

κής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και παροχή οδηγιών για την ορ-
θή συµπλήρωσή τους.
βστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµο-

διότητας του Τµήµατος.
γ) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλι-

σης µε αρµοδιότητες ως εξής: 
γα) Εντοπισµό, µελέτη και αντιµετώπιση θεµάτων που

προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων της νο-
µοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και έκδοση
σχετικών οδηγιών. 
γβ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρω-

ση και την τροποποίηση της νοµοθεσίας συντάξεων, δια-
δοχικής ασφάλισης, απονοµής συντάξεων γήρατος, α-
ναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµο-

διότητας του Τµήµατος.
δ) Τµήµα Διαδικασίας και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων

µε αρµοδιότητες ως εξής: 
δα) Σχεδιασµό και εφαρµογή µεθόδων δειγµατολη-

ψίας για την επιλογή των πράξεων συνταξιοδότησης και
εφάπαξ που αποτελούν το δείγµα προς έλεγχο. 
δβ) Διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την ορ-

θή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την έκδοση των συ-
νταξιοδοτικών πράξεων και εφάπαξ και των πάσης φύ-
σεως µεταβολών στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και
στις συντάξεις λόγω θανάτου. 
δγ) Διενέργεια διασταυρώσεων µε άλλα ηλεκτρονικά

αρχεία µε στόχο τον έλεγχο των καταβαλλόµενων συ-
ντάξεων. 
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 συντάξε-
ων και των εφάπαξ παροχών. 
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δε) Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
των δειγµατοληπτικών ελέγχων, καθώς και σύνταξη ετή-
σιας έκθεσης µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που
πραγµατοποιήθηκαν. 
δστ) Παρακολούθηση της µηνιαίας ροής των συντάξε-

ων γήρατος, αναπηρίας και των συντάξεων λόγω θανά-
του και των επιδοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωι-
δρυµατικού, του Δηµόσιου Τοµέα, καθώς και του ρυθµού
εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύ-
τερης και αποτελεσµατικότερης οργάνωσης.
δζ) Προσδιορισµό των απαιτήσεων για τον σχεδιασµό

και την αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που αφο-
ρούν στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και στις συντά-
ξεις λόγω θανάτου, καθώς και στις εφάπαξ παροχές του
Δηµοσίου Τοµέα.
δη) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβληµάτων και

προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών λογισµι-
κού, καθώς και µέριµνα για την αντιµετώπισή τους, σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύ-
θυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
δθ) Παροχή πληροφοριών σε άλλους δηµόσιους φο-

ρείς σχετικά µε την κίνηση, τις µεταβολές και τις αποδο-
χές των συνταξιούχων.
δι) Σχεδιασµό και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδι-

κασιών απονοµής των συντάξεων για τον εντοπισµό
σφαλµάτων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλο-
νται σε δόλο. 
δια) Παρακολούθηση των οικονοµικών απαιτήσεων και

υποχρεώσεων επικουρικής ασφάλισης του Δηµοσίου
που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφά-
λισης.»

Άρθρο 61
Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και 

κατανοµή αρµοδιοτήτων των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄,
Δ΄ Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου 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 Το-
µέα είναι οι εξής:
α) Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την απονο-

µή 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 Δη-

µόσιου Τοµέα µε αρµοδιότητες ως εξής: Απονοµές κύ-
ριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παρο-
χών για δικαστικούς λειτουργούς, λοιπούς λειτουργούς
ειδικών Μισθολογίων και πολιτικούς υπαλλήλους.
β) Β΄ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δη-

µοσίου Τοµέα: Απονοµές κύριας και επικουρικής σύντα-
ξης, καθώς και εφάπαξ παροχών για υπαλλήλους νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), λοιπών λει-
τουργών και ειδικών κατηγοριών.

γ) Γ΄ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δη-
µοσίου Τοµέα: Απονοµές κύριας και επικουρικής σύντα-
ξης, 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 σύ-
νταξης, καθώς και εφάπαξ παροχής για στελέχη Ενό-
πλων Δυνάµεων, Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβε-
στικού Σώµατος.

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 Υπαλ-
λήλων.
αβ) Β΄ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρι-

κής 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:
βα) Α΄ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρι-

κής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τµήµα Ν.Π.Δ.Δ..
ββ) Β΄ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής

Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τµήµα Ειδικών Κατηγο-
ριών.
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, Επικουρι-

κής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
και αιρετών.
γβ) Β΄ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής

Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής υπαλλήλων νοσηλευτι-
κών 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, Επικουρι-

κής Σύνταξης και Εφάπαξ παροχής – Τµήµα Στελεχών Ε-
νόπλων Δυνάµεων.
δβ) Β΄ Τµήµα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής

Σύνταξης και Εφάπαξ παροχής – Τµήµα Σωµάτων Ασφα-
λείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
δγ) Τµήµα Διενέργειας Μεταβολών. 
δδ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
4. Οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Α-

πονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου Τοµέα είναι
οι εξής:
α) Ο κανονισµός των αντίστοιχων κύριων, επικουρικών

συντάξεων και παροχών εφάπαξ. Η πληρωµή των αντί-
στοιχων κύριων και επικουρικών συντάξεων, καθώς και
εφάπαξ παροχών µέχρι την ένταξη της διαδικασίας απο-
νοµής από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
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του Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η έκδοση πράξεων αναγνώρισης ή περιορισµού συ-

ντάξιµης υπηρεσίας.
γ) Η έκδοση ανακλητικών και τροποιητικών πράξεων.
δ) Η έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης.
ε) Η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συ-

νεργασιών στην έκδοση πράξεων µεταφοράς ασφαλιστι-
κών δικαιωµάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτι-
κό σύστηµα υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο
αναγνωρισµένο ασφαλιστικό σύστηµα (αναλογιστικό ι-
σοδύναµο).
στ) Ο καθορισµός της συντάξιµης υπηρεσίας, όταν

προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, και η διαπίστω-
ση του συντάξιµου της υπηρεσίας-προϋπηρεσίας εν ε-
νεργεία υπαλλήλου.
ζ) Η αναπροσαρµογή των συντάξεων υπαλλήλων και

λειτουργών, σύµφωνα µε τις αρχές της κείµενης νοµο-
θεσίας.
η) Η εκτέλεση και η εντολή πληρωµής των ανωτέρω

πράξεων.
θ) Η εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

µε τις οποίες κανονίζεται ή µεταβάλλεται ήδη καταβαλ-
λόµενη σύνταξη.
ι) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων

παρακράτησης.
ια) Η παροχή πληροφοριών σε ερωτήµατα φορέων

σχετικά µε τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλι-
σµένων αρµοδιότητας του Τµήµατος για κύρια σύνταξη.

5. Οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Α-
πονοµής Συντάξεων και Εφάπαξ Δηµοσίου Τοµέα διαρ-
θρώνονται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως
εξής:
α) Α΄, Β΄ Γ΄ Τµήµατα Απονοµής Κύριας Σύνταξης, Επι-

κουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής µε αρµοδιότη-
τες 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 σύντα-

ξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόµενων δικαιολο-
γητικών 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 υπηρε-
σίες και τους φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτι-
κών θεµάτων. 
αε) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατο-

µικών φακέλων των συνταξιούχων. 
αστ) Χειρισµό όλων των θεµάτων που προκύπτουν από

την εφαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλι-
σης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής
ασφάλισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλι-
σης. 
αζ) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δι-

καιωµάτων, µετά την παροχή στοιχείων από το Τµήµα
Πληρωµών Συντάξεων. 
β) Τµήµα Διενέργειας Μεταβολών µε αρµοδιότητες ως

εξής: 

βα) Διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων του δηµο-
σίου τοµέα, αναζήτηση, µε σχετική καταχώριση στο οι-
κείο πληροφοριακό σύστηµα, των αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων ποσών από οποιαδήποτε αιτία και λόγω θα-
νάτου του συνταξιούχου, στις περιπτώσεις που η σύντα-
ξη δεν µεταβιβάζεται. 
ββ) Χορήγηση ή διακοπή επιδοµάτων σύµφωνα µε τις

κείµενες διατάξεις. 
βγ) Εκκαθάριση και διενέργεια µεταβολών στις κατα-

βαλλόµενες συντάξεις του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
βδ) Αναστολή, περιορισµό, επαναχορήγηση και χωρι-

σµό 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 καταβληθέ-

ντων ποσών σύνταξης και επιδοµάτων που διαπιστώνο-
νται κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 
βζ) Διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανεί-

ων, καθώς και διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις. 
βη) Έγγραφη παραποµπή στη δικαιοσύνη συνδικαιού-

χων ή και κληρονόµων θανόντων συνταξιούχων στις πε-
ριπτώσεις µη δήλωσης θανάτου συνταξιούχου και ανά-
ληψης των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων α-
πό τον λογαριασµό του θανόντος επί µακρόν.
βθ) Διαβίβαση ενστάσεων των δικαιούχων για θέµατα

αρµοδιότητας της Διεύθυνσης, διατύπωση σχετικών α-
πόψεων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και εκτέλεση πρά-
ξεών 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 απλοποίη-
ση των διαδικασιών. 
γ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες

ως εξής: 
γα) Μέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υ-

λικού τεκµηρίωσης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο ή τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπεί-
ας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου µέσου ή
βοηθήµατος για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης. 
γβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδι-

κων βοηθηµάτων και µέσων για θέµατα που αφορούν
στη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων.
γγ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολού-

θηση και αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των ενστάσε-
ων και των προσφυγών. 
γδ) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντι-

µετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστά-
σεις και προσφυγές.

6. Με την ολοκλήρωση της µετάπτωσης του λογισµι-
κού 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 δηµοσίου τοµέα ε-
κτείνεται στην απονοµή των συντάξεων των υπαλλήλων
του δηµόσιου τοµέα για το σύνολο των περιφερειών της
Χώρας.»
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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 Συ-
ντάξεων αναλύεται στα εξής:
α) Σχεδιασµός της πολιτικής των συντάξεων γήρατος

και αναπηρίας, καθώς και των συντάξεων λόγω θανάτου,
µε γνώµονα τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµα-
τος και την κοινωνική ευηµερία, καθώς και αποτελεσµα-
τική 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 α-

πονοµής των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς
και των συντάξεων λόγω θανάτου, µε στόχο την αποτε-
λεσµατική εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων µέσα από
την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους.
δ) Σχεδιασµός και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδι-

κασιών απονοµής των συντάξεων µε στόχο την πρόληψη
της απάτης, της διαφθοράς και των σφαλµάτων.

2. Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων διαρθρώνεται σε ορ-
γανικές 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, Α-

τυχηµάτων και Αποκατάστασης.
η) Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.»

Άρθρο 63
Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρ-
θρωση και την κατανοµή αρµοδιοτήτων της Διεύθυν-

σης 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 Νοµοθε-
σίας και Συντονισµού Συντάξεων είναι οι εξής:
α) Η αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων που α-

φορούν στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς
και στις συντάξεις λόγω θανάτου µισθωτών και µη µι-
σθωτών.
β) Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά στην

απονοµή των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς
και στις συντάξεις λόγω θανάτου µισθωτών και µη µι-
σθωτών.

2. Η Διεύθυνση Νοµοθεσίας και Συντονισµού Συντάξε-
ων διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµή-

µατος ως εξής:
α) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών. 
β) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών. 
γ) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλι-

σης. 
δ) Τµήµα Διαδικασίας και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας και

Συντονισµού Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµη-
µάτων ως εξής:
α) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών µε αρµο-

διότητες ως εξής: 
αα) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις συντάξεις γήρα-
τος και αναπηρίας, καθώς και τις συντάξεις λόγω θανά-
του των µισθωτών και τα επιδόµατα, απολύτου αναπη-
ρίας και εξωιδρυµατικό, που αφορούν στις εν λόγω κα-
τηγορίες συνταξιούχων. 
αβ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρω-

ση και την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής συ-
ντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων
λόγω θανάτου των µισθωτών και των επιδοµάτων, απο-
λύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στις
εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
αγ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιο-

δότησης (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 αρµο-

διότητας του Τµήµατος.
β) Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών µε αρ-

µοδιότητες ως εξής: 
βα) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις συντάξεις γήρα-
τος και αναπηρίας, καθώς και τις συντάξεις λόγω θανά-
του των µη µισθωτών και τα επιδόµατα, απολύτου ανα-
πηρίας και εξωιδρυµατικό, που αφορούν στις εν λόγω
κατηγορίες συνταξιούχων.
ββ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρω-

ση και την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής συ-
ντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων
λόγω θανάτου των µη-µισθωτών και των επιδοµάτων, α-
πολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν
στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων. 
βγ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιο-

δότησης (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 αρµο-

διότητας του Τµήµατος.
γ. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλι-

σης 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 συµπλήρω-

ση και την τροποποίηση της νοµοθεσίας συντάξεων, δια-
δοχικής ασφάλισης, απονοµής συντάξεων γήρατος, α-
ναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµο-

διότητας του Τµήµατος.
δ) Τµήµα Διαδικασίας και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων

µε αρµοδιότητες ως εξής: 
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δα) Διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την ορ-
θή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την έκδοση των συ-
νταξιοδοτικών πράξεων, καθώς και των πάσης φύσεως
µεταβολών στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις
συντάξεις λόγω θανάτου. 
δβ) Σχεδιασµός και εφαρµογή µεθόδων για την επιλο-

γή 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 συντάξε-
ων.
δδ) Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων

των δειγµατοληπτικών ελέγχων, καθώς και σύνταξη ετή-
σιας 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 ε-
ξωιδρυµατικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες
συντάξεων, και του ρυθµού εξυπηρέτησής τους, για τη
διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσµατικό-
τερης οργάνωσης.
δστ) Προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδια-

σµό και την αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που
αφορούν στις συντάξεις γήρατος και στις συντάξεις λό-
γω θανάτου. 
δη) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβληµάτων και

προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών συντάξε-
ων και µέριµνα για την αντιµετώπισή τους σε συνεργα-
σία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δη) Παροχή πληροφοριών σε άλλους δηµόσιους φο-

ρείς σχετικά µε την κίνηση, τις µεταβολές και τις αποδο-
χές των συνταξιούχων. 
δθ) Σχεδιασµός και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδι-

κασιών απονοµής των συντάξεων για τον εντοπισµό
σφαλµάτων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλο-
νται σε δόλο.
δι) Προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδιασµό

και την αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που αφο-
ρούν στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και
στις συντάξεις λόγω θανάτου.
δια) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβληµάτων και

προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών συντάξε-
ων και µέριµνα για την αντιµετώπισή τους σε συνεργα-
σία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.»

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 Απονο-
µής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας
κατά την απονοµή των κύριων και επικουρικών συντάξε-

ων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, η απονοµή
των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας
έκδοσής τους. Αντικείµενο των Διευθύνσεων είναι η α-
πονοµή συντάξεων µισθωτών και ελεύθερων επαγγελ-
µατιών µε εξαίρεση όσων οι συντάξεις απονέµονται από
τις Δ΄ και Ε΄ Διευθύνσεις Απονοµών. Αντικείµενο της Δι-
εύθυνσης Α΄ Απονοµής είναι η απονοµή των συντάξεων
των αγροτών και της Διεύθυνσης Β΄ Απονοµής είναι η α-
πονοµή των συντάξεων των ναυτικών και του τ. ΤΑΝΠΥ.  

2. Οι Διευθύνσεις Α΄ και Β΄ Απονοµής Συντάξεων
διαρθρώνονται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Υποδι-
εύθυνσης 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΄ Απο-

νοµής 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 Συνταξιοδό-

τησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου από τις
Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσε-

ων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω
θανάτου. 
αγ) Υπολογισµός των κύριων συντάξεων γήρατος και

συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτό-
µατα από το πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και των επι-
δοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που
αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδο-
ση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αδ) Υπολογισµός των επικουρικών συντάξεων γήρα-

τος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζο-
νται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα και δεν
εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφά-
λισης 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 δικαστι-

κών αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η
ήδη καταβαλλόµενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρα-
τος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αστ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µεί-

ωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότη-
σης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αζ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των κύριων και επι-

κουρικών 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 ελέγ-

χου των εισφορών από το κεντρικό αρχείο του αντίστοι-
χου πρώην ταµείου.
αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονοµής

που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστη-
µα. 
β) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες

ως εξής: 
βα) Μέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υ-
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λικού τεκµηρίωσης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-
Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυ-
γών και κάθε ένδικου µέσου ή βοηθήµατος για θέµατα
αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
ββ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδι-

κων βοηθηµάτων και µέσων για θέµατα που αφορούν
στη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και συ-
ντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή

τους στις καθ’ ύλην αρµόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
βδ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολού-

θηση και αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, ενστάσεων
και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρε-
σίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των διοι-
κητικών επιτροπών.
βε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντι-

µετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστά-
σεις 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 συντά-
ξεις λόγω θανάτου για τους δήµους της αρµοδιότητας
του Β΄ Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Μισθωτών Ατ-
τικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα εκτός του Δήµου Γλυφά-
δας.
β) Η Διεύθυνση Β΄ Απονοµής Συντάξεων, µε έδρα τον

Πειραιά, απονέµει τις συντάξεις γήρατος και τις συντά-
ξεις 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΄ Απονο-
µής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας
κατά την απονοµή των συντάξεων γήρατος και των συ-
ντάξεων λόγω θανάτου, η απονοµή των συντάξεων αυ-
τών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.

2. Η Διεύθυνση Γ΄ Απονοµής Συντάξεων διαρθρώνεται
σε οργανικές µονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τµή-
µατος ως εξής:
α) Α΄ Υποδιεύθυνση Απονοµής Συντάξεων µε Τµήµατα

Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος και Συντά-
ξεων λόγω Θανάτου. 
β) Β΄ Υποδιεύθυνση Απονοµής Συντάξεων µε Τµήµατα

Δ’ Απονοµής Συντάξεων Αγροτών και Ε΄ Απονοµής Συ-
ντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούµενων και Ασφαλισµέ-
νων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
γ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Γ΄ Απονοµής Συ-

ντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:

α) Τµήµατα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονοµής Συντάξεων Γήρα-
τος και Συντάξεων λόγω Θανάτου µε αρµοδιότητες ως
εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδό-

τησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου από τις
Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσε-

ων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω
θανάτου. 
αγ) Υπολογισµός των κύριων συντάξεων γήρατος και

συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτό-
µατα από το πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και των επι-
δοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που
αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδο-
ση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.

αδ) Υπολογισµός των επικουρικών συντάξεων γήρα-
τος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζο-
νται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα και δεν
εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφά-
λισης 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 δικαστι-

κών αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η
ήδη καταβαλλόµενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρα-
τος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αστ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µεί-

ωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότη-
σης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αζ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των κύριων και επι-

κουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θα-
νάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία.
αη) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων

παρακράτησης.
αθ) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονο-

µής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύ-
στηµα.
Στο Α΄ Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Γήρατος και συ-

ντάξεων λόγω θανάτου περιλαµβάνεται η επιµέλεια των
θεµάτων ασφάλισης και παροχών εφάπαξ βοηθήµατος
των ασφαλισµένων των τέως Τοµέων Πρόνοιας Προσω-
πικού Οργανισµού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και
Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονί-
κης (ΟΛΘ).
β) Τµήµα Δ΄ Απονοµής Συντάξεων Αγροτών µε αρµο-

διότητες ως εξής:
βα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδό-

τησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσε-

ων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω
θανάτου.
βγ) Υπολογισµός των κύριων συντάξεων γήρατος και

συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτό-
µατα από το πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και των επι-
δοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που
αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδο-
ση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµόδιων δικαστι-

κών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η
ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω
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θανάτου.
βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείω-

σης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
βστ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των συντάξεων γή-

ρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
βζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων

παρακράτησης.
βη) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονο-

µής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύ-
στηµα.  
γ) Τµήµα Ε΄ Απονοµής Συντάξεων Αυτοτελώς Απα-

σχολούµενων και Ασφαλισµένων στα Μέσα Μαζικής Ε-
νηµέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) µε αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδό-

τησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
γβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσε-

ων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω
θανάτου.
γγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης από το κεντρι-

κό αρχείο του αντίστοιχου πρώην ταµείου. 
γδ) Υπολογισµός των κύριων συντάξεων γήρατος και

συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτό-
µατα από το πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και των επι-
δοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που
αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδο-
ση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.

γε) Υπολογισµός των επικουρικών συντάξεων γήρα-
τος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζο-
νται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα και δεν
εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφά-
λισης 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 α-

σφαλισµένους προβλέπεται από τη νοµοθεσία. 
γζ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµόδιων δικαστι-

κών αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η
ήδη καταβαλλόµενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρα-
τος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
γη) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείω-

σης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
γθ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των κύριων και επι-

κουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θα-
νάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία.
γι) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων

παρακράτησης.
για) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονο-

µής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύ-
στηµα.  
δ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες

ως εξής: 
δα) Μέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υ-

λικού τεκµηρίωσης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-
Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυ-
γών και κάθε ένδικου µέσου ή βοηθήµατος για θέµατα
αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
δβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδι-

κων 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 παρακολού-

θηση και αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, ενστάσεων
και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρε-
σίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των διοι-
κητικών επιτροπών.
δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντι-

µετώπιση θεµάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστά-
σεις και προσφυγές.

4. Η χωρική αρµοδιότητα της Γ΄ Διεύθυνσης Απονο-
µής Συντάξεων µε έδρα τη Θεσσαλονίκη είναι η εξής:
Απονέµει συντάξεις µισθωτών, µη µισθωτών και αγρο-

τών για τους δήµους αρµοδιότητας του Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος Μισθωτών Θεσσαλονίκης και αυτοτε-
λώς απασχολουµένων και ασφαλισµένων στα µέσα µαζι-
κής ενηµέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) για τις Περιφέρειες Α-
νατολικής 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΄ Απονο-
µής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας
κατά την απονοµή των συντάξεων των αυτοτελώς απα-
σχολουµένων (τ. ΕΤΑΑ) και των ασφαλισµένων στα µέ-
σα µαζικής ενηµέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), η απονοµή των
συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκ-
δοσής τους.

2. Η Δ΄ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων διαρθρώνε-
ται σε οργανικές µονάδες ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση Απονοµών µε Τµήµατα Α΄ Απονοµής

Συντάξεων Νοµικών, Β΄ Απονοµής Συντάξεων Υγειονο-
µικών, Γ΄ Απονοµής Συντάξεων Μηχανικών Δ΄ Απονο-
µής Συντάξεων Ασφαλισµένων στα Μέσα Μαζικής Ενη-
µέρωσης. 
β) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Δ΄ Απονοµής Συ-

ντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονοµής Συντάξεων Γή-

ρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου µε αρµοδιότητες
ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδό-

τησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσε-

ων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω
θανάτου. 
αγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης και του ελέγ-

χου των εισφορών από το κεντρικό αρχείο του αντίστοι-
χου πρώην ταµείου. 
αδ) Υπολογισµός των κύριων συντάξεων γήρατος και
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συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτό-
µατα από το πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και των επι-
δοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που
αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδο-
ση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε) Υπολογισµός των επικουρικών συντάξεων γήρα-

τος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζο-
νται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα και δεν
εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικών Συντά-
ξεων και Εφάπαξ, καθώς και των επιδοµάτων που αφο-
ρούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και
κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αστ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµόδιων δικαστι-

κών αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η
ήδη καταβαλλόµενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρα-
τος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αζ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείω-

σης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αη) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των κύριων και επι-

κουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θα-
νάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία.
αθ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων

παρακράτησης.
αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονοµής

που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστη-
µα.  
δ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες

ως εξής:
δα) Μέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υ-

λικού τεκµηρίωσης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-
Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυ-
γών και κάθε ένδικου µέσου ή βοηθήµατος για θέµατα
αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
δβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδι-

κων 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 παρακολού-

θηση και αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, ενστάσεων
και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρε-
σίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των διοι-
κητικών επιτροπών.
δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντι-

µετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστά-
σεις και προσφυγές.

5. Η χωρική αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Δ΄ Απονο-
µής Συντάξεων Τοµέα είναι η εξής:
Απονέµει τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λό-

γω θανάτου για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας,
εκτός όσων απονέµονται από το Τµήµα Ε της Διεύθυν-
σης Γ΄ Απονοµής Συντάξεων.»

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΄ Απονο-
µής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου
είναι οι εξής:
α) Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την απονο-

µή των συντάξεων των συγχωνευθέντων και ενταχθέ-
ντων ταµείων στο τ. Ι.Κ.Α.,
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 ε-
ξής:
α) Α΄ Υποδιεύθυνση Απονοµών µε Τµήµατα Α΄, Β΄ Α-

πονοµής Συντάξεων Γήρατος και λόγω Θανάτου ασφαλι-
σµένων 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. ΤΣΕ-
ΑΠΓΣΟ και τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.
γ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρµοδιότητες της Ε΄ Διεύθυνσης Απονοµής Συ-

ντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου κατανέ-
µονται µεταξύ των τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµατα Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄ Απονοµής Συντάξεων Γή-

ρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου µε αρµοδιότητες
ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδό-

τησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσε-

ων απονοµής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω
θανάτου.
αγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης από το κεντρι-

κό αρχείο του αντίστοιχου πρώην ταµείου.
αδ) Υπολογισµό των κύριων συντάξεων γήρατος και

συντάξεων λόγω θανάτου, που δεν υπολογίζονται αυτό-
µατα από το πληροφοριακό σύστηµα, και των επιδοµά-
των, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφο-
ρούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, καθώς και
έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε) Υπολογισµός των επικουρικών συντάξεων γήρα-

τος και συντάξεων λόγω θανάτου, που δεν υπολογίζο-
νται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα και δεν
εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφά-
λισης Εφάπαξ Παροχών, και των επιδοµάτων που αφο-
ρούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, καθώς και
έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αστ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστι-

κών αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η
ήδη καταβαλλόµενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρα-
τος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αζ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείω-

σης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότη-
σης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αη) Αναστολή ή αναπροσαρµογή των κύριων και επι-

κουρικών συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου.
αθ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων

παρακράτησης.
αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονοµής

που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστη-
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µα.
β) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών µε αρµοδιότητες

ως εξής:
βα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκµηρίω-

σης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί αι-
τήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε έν-
δικου 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 νο-
µοθεσία χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή

τους στις καθ’ ύλην αρµόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
βδ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολού-

θηση και αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, ενστάσεων
και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρε-
σίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοι-
κητικών Επιτροπών.
βε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την α-

ντιµετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστά-
σεις 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΄ Συ-
ντάξεων Αναπηρίας, Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης εί-
ναι οι εξής:
α) Η αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων που α-

φορούν 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 ορ-
γανικές 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.
γ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
δ) Τµήµα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατά-

στασης.
ε) Υποδιεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχηµάτων

και Αποκατάστασης Συντάξεων µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
και χωρική αρµοδιότητα τις Περιφέρειες Ανατολικής Μα-
κεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μα-

κεδονίας και Ηπείρου, η οποία διαρθρώνεται σε οργανι-
κές 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 Αναπη-

ρίας, Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης κατανέµονται µε-
ταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονοµής Συντάξεων Α-

ναπηρίας µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή από τις Τοπικές Διευθύνσεις των Απο-

γραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω αναπη-
ρίας των κατοίκων της Ελλάδας. 
αβ) Υπολογισµός των συντάξεων αναπηρίας, των επι-

δοµάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που
αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων, καθώς
και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότη-
σης.
αγ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστι-

κών 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 απονο-

µής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύ-
στηµα.
β) Τµήµατα Α΄,Β΄ και Γ΄ Απονοµής Συντάξεων Ατυχη-

µάτων µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Παραλαβή από τις Τοπικές Υπηρεσίες των Απογρα-

φικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω ατυχήµα-
τος 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 συντα-
ξιοδότησης.
βγ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστι-

κών 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 ατυχή-

µατος.
βζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων

παρακράτησης.
βη) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονο-

µής που εκδίδονται αυτόµατα από το πληροφοριακό σύ-
στηµα.
γ) Τµήµατα Α΄ και Β΄ Ενστάσεων και Προσφυγών µε

αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκµηρίω-

σης, προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αι-
τήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε εν-
δίκου 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 νο-

69



µοθεσία χορήγησης συντάξεων αναπηρίας και ατυχηµά-
των.
γγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή

τους στις καθ’ ύλην αρµόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
γδ) Συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολού-

θηση και αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των ενστάσε-
ων 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 α-

ντιµετώπιση θεµάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστά-
σεις και προσφυγές.
δ) Τµήµα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατά-

στασης µε αρµοδιότητες ως εξής:
δα) Δηµιουργία, τήρηση και ενηµέρωση Μητρώου Ανα-

πήρων και Ανίκανων προς εργασία λόγω επαγγελµατι-
κής ασθένειας ή εργατικού ατυχήµατος.
δβ) Προγραµµατισµός για την επαγγελµατική αποκα-

τάσταση 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 συνταξιού-

χων λόγω ατυχήµατος ή αναπηρίας, προκειµένου να δια-
πιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι συνέχειας της συνταξιο-
δότησης.
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 Διε-
θνών Συνεργασιών αναλύεται στα εξής:
α. Παρακολούθηση και συντονισµός της εθνικής νοµο-

θεσίας µε τους Κανονισµούς και τις Οδηγίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τις Διακρατικές Συµβάσεις Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ), καθώς και η εφαρµογή
τους.
β. Σχεδιασµός δράσεων και λήψη των αναγκαίων µέ-

τρων σχετικά µε ζητήµατα διακρατικής κοινωνικής α-
σφάλισης.
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 κοινωνι-
κής ασφάλισης.
δ. Διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονι-

στικών 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 γή-
ρατος, αναπηρίας και θανάτου.

στ. Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονοµής
των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, µε
στόχο την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των ασφαλι-
σµένων µέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτηµά-
των τους.  

2. Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών διαρθρώ-
νεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου διεύθυνσης και
τµήµατος ως εξής:
α) Διεύθυνση Νοµοθεσίας Ε.Ε. και Διεθνών Συµβάσε-

ων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
β) Διεύθυνση Α΄ Απονοµής Διεθνών Συντάξεων.
γ) Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονοµής Διεθνών Συ-

ντάξεων 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 Νοµοθε-
σίας 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 Συµβά-
σεις 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 συνά-
ψει ΔΣΚΑ και µε Διεθνείς Οργανισµούς για θέµατα κοι-
νωνικής ασφάλισης.
δ) Η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανο-

νιστικών κειµένων των Διεθνών Οργανισµών, της Ε.Ε.
και των ΔΣΚΑ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η επιστηµο-
νική τεκµηρίωση και προώθηση των θέσεων του φορέα
στους ως άνω Οργανισµούς.

2. Η Διεύθυνση Νοµοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ διαρθρώνε-
ται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθέ-

νειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
β) Τµήµα Διακρατικών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλι-

σης (ΔΣΚΑ).
γ) Τµήµα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστι-

κού Ιστορικού.
δ) Τµήµα Αναλογιστικού Ισοδύναµου και Διεθνών Ορ-

γανισµών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Νοµοθεσίας Ε.Ε.

και ΔΣΚΑ κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής: 
α) Τµήµα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθέ-

νειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) µε αρµοδιότητες ως ε-
ξής:
αα) Χειρισµός των θεµάτων που αφορούν στην εφαρ-

µογή της νοµοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά µε τις συντάξεις
και τις παροχές ασθένειας σε χρήµα.
αβ) Παρακολούθηση της νοµοθεσίας και της νοµολο-

70



γίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και προετοιµασία των θέ-
σεων της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε θέµατα ερµηνεί-
ας, 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 αρ-

µόδιες ελληνικές αρχές επί της ενωσιακής νοµοθεσίας
για θέµατα εφαρµοστέας νοµοθεσίας, συντάξεων, παρο-
χών ασθένειας σε χρήµα, καθώς και για θέµατα σχετικά
µε τις δραστηριότητες της Διοικητικής Επιτροπής Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων Διακινούµενων Εργαζοµένων (ΔΕ-
ΚΑΔΕ).
αδ) Μελέτη και διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.

στο πλαίσιο προσφυγών, προδικαστικών αποφάσεων ή
άλλων υποθέσεων ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαιοδοτι-
κών οργάνων για θέµατα εφαρµοστέας νοµοθεσίας, συ-
ντάξεων 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 α-
νταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εµπειρογνωµόνων των
φορέων για την επίλυση ζητηµάτων συντονισµού των
διαφορετικών νοµοθεσιών στον τοµέα των συντάξεων.
αστ) Συντονισµός των υποθέσεων σχετικών µε την α-

ναγκαστική είσπραξη µεταξύ της Ελλάδας και των κρα-
τών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ)
και της Ελβετίας.
αζ) Κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και έκδοση

εγκυκλίων και ερµηνευτικών οδηγιών εφαρµογής προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αη) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιο-

δότησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων Παροχών
(ΑΔΠ), καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλή-
ρωσή 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 διεκ-

περαίωση των υποθέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιό-
τητα του Τµήµατος.
β) Τµήµα Διακρατικών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλι-

σης (ΔΣΚΑ) µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Χειρισµός των θεµάτων που αφορούν στην εφαρ-

µογή των διατάξεων των Διακρατικών Συµβάσεων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) που έχει συνάψει η Ελλάδα
µε άλλες χώρες αναφορικά µε την εφαρµοστέα νοµοθε-
σία, τις συντάξεις καθώς και τις λοιπές παροχές σε χρή-
µα.
ββ) Εκπόνηση προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ

του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των κρατών, µε τα οποία έχουν συνα-
φθεί ΔΣΚΑ.
βγ) Σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς τις αρµόδιες

ελληνικές αρχές και την προετοιµασία των θεµάτων των
διαπραγµατεύσεων, µε σκοπό τη σύναψη ή την τροπο-
ποίηση των ΔΣΚΑ στον τοµέα της Κοινωνικής Ασφάλι-
σης.
βδ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιο-

δότησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων Παροχών
(ΑΔΠ) και την παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρω-
σή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συ-
νεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βε) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκ-

περαίωση των υποθέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιό-

τητα του Τµήµατος.
γ) Τµήµα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστι-

κού Ιστορικού µε αρµοδιότητες ως εξής:
γα) Ηλεκτρονική ανταλλαγή και διαχείριση πληροφο-

ριών 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 πληροφο-

ριών όλων των κλάδων κοινωνικής ασφάλισης του e-
Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούν σε διεθνείς οργανισµούς και χώ-
ρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γγ) Χειρισµός θεµάτων σχετικών µε το ασφαλιστικό ι-

στορικό 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 Τε-
χνική Επιτροπή της Ε.Ε..
γε) Υποβολή προτάσεων προς τις αρµόδιες αρχές για

την ανάπτυξη και τη βελτίωση των εφαρµογών σχετικά
µε την ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών σε συνεργα-
σία µε τη συναρµόδια Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής.
γστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκ-

περαίωση των υποθέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιό-
τητα του Τµήµατος.
δ) Τµήµα Αναλογιστικού Ισοδύναµου και Διεθνών Ορ-

γανισµών µε αρµοδιότητες ως εξής:
δα) Χειρισµός θεµάτων σχετικών µε το ιδιαίτερο α-

σφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων
των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υ-
παλλήλων των συντονισµένων Διεθνών Οργανισµών και
τη µεταφορά αναλογιστικού ισοδύναµου.
δβ) Παροχή στοιχείων σε Διεθνείς Οργανισµούς, ξέ-

νους ασφαλιστικούς φορείς και διπλωµατικές αντιπρο-
σωπείες, σχετικά µε το εθνικό σύστηµα Κοινωνικής Α-
σφάλισης.
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 Οργανι-
σµών, σε συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγι-
κής 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 διεκ-

περαίωση των υποθέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιό-
τητα 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:
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«Άρθρο 21Γ 
Διεύθυνση Α΄ Απονοµής Διεθνών Συντάξεων

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Α΄ Απονο-
µής Διεθνών Συντάξεων είναι οι εξής:
α) Η αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων που α-

φορούν στις συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας και
λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ε.Ε., του ΕΟΧ,
της Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργά-
νων της Ε.Ε., των υπαλλήλων των συντονισµένων Διε-
θνών Οργανισµών και των κατοίκων χωρών µε τις οποίες
η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
β) Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την απονο-

µή των εν λόγω συντάξεων, η απονοµή τους και η επιτά-
χυνση 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 Διε-

θνών Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως
εξής:
α) Τµήµατα Α΄ και Β΄ Απονοµής Συντάξεων Ε.Ε. και

Διεθνών Οργανισµών µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδό-

τησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανά-
του 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 αιτήσε-

ων απονοµής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντά-
ξεων λόγω θανάτου.

αγ) Υπολογισµός των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας
και λόγω θανάτου, καθώς και των επιδοµάτων, απολύτου
αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν την εν λό-
γω κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και κοινοποίηση
αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστι-

κών αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η
ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανά-
του.
αε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείω-

σης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότη-
σης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
αστ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή της σύνταξης γήρα-

τος, 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 Συνταξιοδό-

τησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανά-
του για τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει
ΔΣΚΑ από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσε-

ων απονοµής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντά-
ξεων 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, απολύ-
του αναπηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν την εν
λόγω κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και κοινοποί-
ηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστι-

κών αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η
ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή και
λόγω θανάτου.
βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείω-

σης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότη-
σης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
βστ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή της σύνταξης γήρα-

τος, 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 τεκµηρίω-

σης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί αι-
τήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε εν-
δίκου 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 νο-
µοθεσία 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 παρακολού-

θηση και αξιολόγηση των αιτηµάτων, ενστάσεων και
προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες
του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητι-
κών Επιτροπών.
γε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την α-

ντιµετώπιση θεµάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστά-
σεις και προσφυγές.

4. Η χωρική αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Α΄ Απονο-
µής Διεθνών Συντάξεων εκτείνεται στις περιφέρειες Ατ-
τικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Δυ-
τικής 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 Συντά-

ξεων (Βορείου Ελλάδος)

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ασφάλι-
σης και Απονοµής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος
είναι οι εξής:
α) Η εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων της Βορείου Ελ-
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λάδος για θέµατα ασφάλισης και παροχών που προσδιο-
ρίζονται από Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και Διακρατικές
Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
β) Η αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων που α-

φορούν στις συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας και
λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ε.Ε., του ΕΟΧ,
της Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργά-
νων της Ε.Ε., των υπαλλήλων των συντονισµένων Διε-
θνών Οργανισµών και των κατοίκων χωρών µε τις οποίες
η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γ) Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά την απονο-

µή των εν λόγω συντάξεων, η απονοµή τους και η επιτά-
χυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.

2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης και Β΄ Απονοµής Διεθνών
Συντάξεων Βορείου Ελλάδος διαρθρώνεται σε οργανι-
κές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Διεθνών Συµβάσεων.
β) Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Ορ-

γανισµών.
γ)Τµήµα Απονοµής Συντάξεων ΔΣΚΑ.
δ) Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Α-

πονοµής Διεθνών Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των
Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Διεθνών Συντάξεων µε αρµοδιό-

τητες ως εξής:
αα) Χειρισµός θεµάτων σχετικών µε το ασφαλιστικό ι-

στορικό 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 α-

σφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων
των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υ-
παλλήλων των συντονισµένων Διεθνών Οργανισµών.
αγ) Παροχή πληροφοριών στους ασφαλισµένους για

θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Διεύθυν-
σης Διεθνών Σχέσεων.
αδ) Διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων µε σκοπό

την ενηµέρωση των διακινούµενων εργαζοµένων.
β) Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Ορ-

γανισµών µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδό-

τησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανά-
του 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 αιτήσε-

ων απονοµής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντά-
ξεων λόγω θανάτου.
βγ) Υπολογισµός των εν λόγω συντάξεων γήρατος, α-

ναπηρίας 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 δικαστι-

κών αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η
ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανά-
του.
βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείω-

σης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότη-
σης γήρατος ή και λόγω θανάτου.
βστ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή της σύνταξης γήρα-

τος ή και λόγω θανάτου.
βζ) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσε-

ων παρακράτησης.
γ) Τµήµα Απονοµής Συντάξεων ΔΣΚΑ µε αρµοδιότητες

ως εξής:
γα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδό-

τησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανά-
του για τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει
ΔΣΚΑ από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
γβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσε-

ων απονοµής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντά-
ξεων λόγω θανάτου.
γγ) Υπολογισµός των συντάξεων γήρατος και λόγω

θανάτου, για τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συ-
νάψει ΔΣΚΑ, καθώς και των επιδοµάτων, απολύτου ανα-
πηρίας και εξωιδρυµατικού, που αφορούν στην εν λόγω
κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και κοινοποίηση α-
ποφάσεων συνταξιοδότησης.
γδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστι-

κών αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η
ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανά-
του.
γε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, µείω-

σης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης
γήρατος ή και λόγω θανάτου.
γστ) Αναστολή ή αναπροσαρµογή της σύνταξης γήρα-

τος 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 τεκµηρίω-

σης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί αι-
τήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε έν-
δικου 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 νο-
µοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και λόγω θανά-
του 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 παρακολού-

θηση και αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, ενστάσεων
και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρε-
σίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοι-
κητικών Επιτροπών.
δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την α-

ντιµετώπιση θεµάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστά-
σεις και προσφυγές.

4. Η χωρική αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Ασφάλισης
και Απονοµής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος ε-
κτείνεται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και
Ηπείρου, και στο αυτοδιοίκητο τµήµα του Αγίου Όρους.» 
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Άρθρο 73
Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρ-
θρωσης 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 Πα-
ροχών και Υγείας αναλύεται στα εξής:
α) Σχεδιασµός της πολιτικής των παροχών σε χρήµα,

µε γνώµονα τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµα-
τος και την κοινωνική ευηµερία, καθώς και υλοποίηση
της πολιτικής στο πλαίσιο των εκάστοτε δηµοσιονοµι-
κών συνθηκών.
β) Ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει τις πα-

ροχές σε χρήµα.
γ) Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονοµής

των παροχών σε χρήµα, µε στόχο την αποτελεσµατική ε-
ξυπηρέτηση των ασφαλισµένων µέσα από την έγκαιρη
διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους.
δ) Σχεδιασµός και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδι-

κασιών απονοµής των παροχών σε χρήµα, µε στόχο την
καταπολέµηση της διαφθοράς και την αποφυγή σφαλµά-
των.

2. Η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας διαρθρώ-
νεται 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 γέ-
νει για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας,
Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Αττι-
κής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
β) Η Διεύθυνση Γ΄ Παροχών µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,

απονέµει επιδόµατα και παροχές εν γένει για τις Περι-
φέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μα-
κεδονίας, 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 Διευθύν-
σεις της Κεντρικής Υπηρεσίας σε Τοπικές Διευθύνσεις.»

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 µη-

τρότητας και ασθένειας, τα έξοδα κηδείας και τις λοιπές
παροχές σε χρήµα.

2. Η µελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρω-
ση ή την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής των εν
γένει παροχών.

3. Ο προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδια-
σµό 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 Υπηρε-
σίες.

5. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα αρµο-
διότητας 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 α-
ποφάσεων επιδοµάτων µητρότητας και ασθένειας, εξό-
δων κηδείας και των λοιπών παροχών.

2. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή µεθόδων για την ορ-
θή 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 έκ-
δοση των αποφάσεων επιδοµάτων µητρότητας και ασθέ-
νειας, εξόδων κηδείας και των εν γένει παροχών.

4. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσµά-
των των δειγµατοληπτικών ελέγχων, καθώς και η σύντα-
ξη 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 ορ-
γάνωσης.

6. Ο προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδια-
σµό και την αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που
αφορούν στις ανωτέρω εργασίες.»

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 Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών είναι η επο-
πτεία, ο προγραµµατισµός και ο συντονισµός της λει-
τουργίας των οργανικών µονάδων που τη συγκροτούν,
καθώς και η παρακολούθηση του έργου τους, µε σκοπό

74



την αποτελεσµατική λειτουργία του Ταµείου σε θέµατα
επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών.

2. Οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρι-
κής 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 υπερκεί-
µενα όργανα.
β) Ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων και της

δράσης των οργανικών µονάδων της Γενικής Διεύθυν-
σης, καθώς και ο συντονισµός της λειτουργίας τους και
η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτε-
λεσµάτων 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 ε-
γκυκλίων οδηγιών.
δ) Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισµού και επι-

κοινωνίας µε άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς.
ε) Η αξιολόγηση των προϊσταµένων των οργανικών

µονάδων που υπάγονται σε αυτήν.
στ) Η προσυπογραφή εγγράφων που υπογράφονται α-

πό 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 Ε-

φάπαξ Παροχών διαρθρώνεται ως εξής:
α) Α΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ

Παροχών Δηµοσίου Τοµέα.
β) Β΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξε-

ων.
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 Συντάξε-

ων.
ζ) Α΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών.
η) Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών.
θ) Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών.
ι) Αυτοτελές τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.»

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 Επικου-
ρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ του Δηµοσίου Τοµέα είναι
οι εξής:
α) Ο καθορισµός και η είσπραξη των ασφαλιστικών ει-

σφορών για την επικουρική σύνταξη και την εφάπαξ πα-
ροχή των δηµοσίων υπαλλήλων. 
β) Η επιµέλεια των θεµάτων επικουρικής ασφάλισης

των ασφαλισµένων του τέως Ταµείου Επικουρικής Α-

σφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), των Τοµέων
Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλε-
ων (ΤΕΑΥΑΠ), Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.), Υ-
παλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.), του
τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων
στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), του τέως Τοµέα Α-
σφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔ-
ΚΥ) και του τέως Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσω-
πικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ). 
γ) Η επιµέλεια των ασφαλιστικών θεµάτων εφάπαξ πα-

ροχών των τοµέων Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων,
Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Πρόνοιας Ορθόδοξου Ε-
φηµεριακού Κλήρου της Ελλάδος, Πρόνοιας Προσωπι-
κού Εµπορικών, Βιοµηχανικών, Επαγγελµατικών, Βιοτε-
χνικών Επιµελητηρίων του Κράτους, Πρόνοιας Προσωπι-
κού Ταµείου Νοµικών, Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων του τέως Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων
Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), καθώς και του Ειδικού Λογαρια-
σµού Πρόνοιας προσωπικού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

2. Η Α΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Παρο-
χών Εφάπαξ του Δηµοσίου Τοµέα διαρθρώνεται σε ορ-
γανικές 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 Α-

σφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Δηµοσίου Τοµέα κα-
τανέµονται µεταξύ των τµηµάτων ως εξής: 
α. Τµήµα Ασφάλισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Μέριµνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε α-

σφαλιζόµενου σύµφωνα µε τον νόµο. 
αβ) Χειρισµός θεµάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και

την εκκαθάριση του µητρώου ασφαλισµένων. 
αγ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλι-

σµένων 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.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθµί-

σεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστί-
µων.
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 µηχανογρα-

φικών εφαρµογών και λήψη µέτρων για την πρόληψη α-
νακριβών δηλώσεων και εσφαλµένων καταχωρίσεων. 
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γγ) Ένταξη νέων κωδικοποιηµένων στοιχείων και τυ-
χόν τροποποιήσεών τους στο λογισµικό, για τον καθορι-
σµό του Κωδικού Πακέτου Κάλυψης στην ΑΠΔ και έλεγ-
χος ορθής ροής αυτών. 
γδ) Ένταξη κανόνων ελέγχου ασφαλιστικών στοιχεί-

ων και υπολογισµού στο λογισµικό. 
γε) Προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδια-

σµό και την αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που
αφορούν στις εισφορές των δηµοσίων υπαλλήλων.
γστ) Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών για θέµα-

τα 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 Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιµέλεια
των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεµάτων των α-
σφαλισµένων του τέως Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων (ΤΕΑΥΕΚ).

2. Η Β΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντά-
ξεων διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµή-
µατος ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης. 
β) Τµήµα Εσόδων.
γ) Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης.
3. Οι αρµοδιότητες της Β΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Α-

σφάλισης και Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµη-
µάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Μέριµνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση.
αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του µητρώου α-

σφαλισµένων.
αγ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλι-

σµένων.
αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων και χο-

ρήγηση βεβαιώσεων σχετικών µε την ασφάλιση και την
ασφαλιστική ενηµερότητα.
β) Τµήµα Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθµί-

σεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστί-
µων. 
βγ) Διαβίβαση στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οι-

κονοµικού 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 ακό-

λουθες αρµοδιότητες:

γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύντα-
ξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
γγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατο-

µικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφά-
λισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δι-

καιωµάτων, µετά την παροχή στοιχείων από το Τµήµα
Πληρωµών Συντάξεων και αποστολή τους στο Τµήµα Ε-
λέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικο-
νοµικής 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 Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιµέλεια
των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεµάτων των α-
σφαλισµένων του τ. Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφά-
λισης Μισθωτών (τ. ΕΤΕΑΜ), των Τοµέων Επικουρικής
Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
και Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενι-
αίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), του Ειδικού Λογαριασµού Ε-
πικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (τ. Ε-
ΛΕΜ), του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέ-
ζης Πίστεως (τ. ΤΑΠΤΠ) και του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλι-
σης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική
ασφάλιση.

2. Η Γ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντά-
ξεων διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµή-
µατος 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 Α-

σφάλισης και Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµη-
µάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
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 ασφαλι-

σµένων.
αε) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη

χορήγηση στους ασφαλισµένους κάθε είδους βεβαιώσε-
ων σχετικών µε την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενη-
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µερότητα.
αστ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής στην προαιρετική α-

σφάλιση µισθωτών και αυτοτελώς απασχολούµενων.
αζ) Μελέτη και αντιµετώπιση ασφαλιστικών θεµάτων

σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Α-
σφάλισης και Παροχών.
β) Τµήµα Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθµί-

σεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστί-
µων. 
βγ) Διαβίβαση στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οι-

κονοµικού και Πληρωµών των απαιτούµενων δικαιολογη-
τικών 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 ελέγ-

χων, µε σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για την ασφά-
λιση των απασχολουµένων και την καταβολή εισφορών.
βστ) Έλεγχος της καταβολής των εισφορών από τους

εργοδότες.
γ) Α΄ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρ-

µοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισµένους του τ. Ε-
νιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. Ε-
ΤΕΑΜ) και των Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτη-
τών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και Τεχνικών Τύ-
που Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταµείου Α-
σφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Ε-
ΤΑΠ-ΜΜΕ), ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύντα-

ξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
γγ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατο-

µικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφά-
λισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δι-

καιωµάτων.
δ) Β΄ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµο-

διότητες που αφορούν τους ασφαλισµένους του Ειδικού
Λογαριασµού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής
Τράπεζας (τ. ΕΛΕΜ), του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προ-
σωπικού Τραπέζης Πίστεως (τ. ΤΑΠΤΠ) του Ενιαίου Τα-
µείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς
την επικουρική ασφάλιση, ως ακολούθως:
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύντα-

ξης.
δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
δγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατο-

µικών φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφά-
λισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δι-

καιωµάτων.»

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 Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιµέλεια
των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεµάτων των α-
σφαλισµένων των τ. Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού ΟΤΕ, ΕΛΤΑ και ΕΤΒΑ και των τ. Τοµέων Επι-
κουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ΕΡΤ και Τουρι-
σµού.

2. Η Δ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντά-
ξεων διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµή-
µατος 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 Α-

σφάλισης και Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµη-
µάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζόµενου σε ασφάλιση.
αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του µητρώου α-

σφαλισµένων.
αγ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλι-

σµένων.
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 ρυθµί-

σεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστί-
µων. 
βγ) Διαβίβαση των απαιτούµενων στοιχείων για την ε-

φαρµογή 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 αρ-

µοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισµένους των τέως
Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, ΕΛ-
ΤΑ, και ΕΤΒΑ, ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύντα-

ξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
γγ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατο-
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µικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφά-
λισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δι-

καιωµάτων.
δ) Β΄ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµο-

διότητες που αφορουν τους ασφαλισµένους των τέως
Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ΕΡΤ
και Τουρισµού, ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύντα-

ξης.
δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
δγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατο-

µικών φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφά-
λισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δι-

καιωµάτων.»

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 Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιµέλεια
των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεµάτων των α-
σφαλισµένων του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών του ΟΑΕΕ, των Τοµέων Επι-
κουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Πρατηριού-
χων Υγρών Καυσίµων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρι-
κής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών του ΟΑΕΕ
και των Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, Συµβολαιογράφων (ΤΑΣ)
και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλι-
σης του ΕΤΑΑ.

2. Η Ε΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης διαρθρώ-
νεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος ως ε-
ξής:
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 Α-

σφάλισης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ε-
ξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζόµενου στην ασφάλιση. 
αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του µητρώου α-

σφαλισµένων.
αγ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλι-

σµένων.
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 ρυθµί-

σεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστί-
µων. 
βγ) Διαβίβαση των απαιτούµενων στοιχείων για την ε-

φαρµογή 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 ερ-

γοδοτών.
γ) Α΄ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρ-

µοδιότητα τους ασφαλισµένους του τέως Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών του Ο-
ΑΕΕ και των τέως Τοµέων Επικουρικής Ασφάλισης Αρ-
τοποιών (ΤΕΑΑ) και Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων
(ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέ-
ρων Επαγγελµατιών του ΟΑΕΕ ως εξής: 
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύντα-

ξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
γγ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατο-

µικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφά-
λισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δι-

καιωµάτων.
δ) Β΄ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµο-

διότητα τους ασφαλισµένους των τέως Τοµέων Επικου-
ρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων, Συµβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ)
του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύντα-

ξης.
δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
δγ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατο-

µικών φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφά-
λισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δι-

καιωµάτων.»

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 Επι-
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κουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιµέλεια
των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεµάτων των α-
σφαλισµένων του τέως Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙ-
ΓΕ), του τέως Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπι-
κού Ανώνυµων Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οι-
νοπνευµατοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ), του τέως Ταµείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης Χηµικών (τ. ΤΕΑΧ), του τέως Τοµέα
Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουρι-
στικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ), του τέως Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και του τέως Τα-
µείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυµάτων
Εµπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ).

2. Η ΣΤ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συ-
ντάξεων 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 α-

σφαλισµένων.
αγ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλι-

σµένων.
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 ρυθµί-

σεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισµός προστί-
µων. 
βγ) Διαβίβαση στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οι-

κονοµικού και Πληρωµών όλων των απαιτούµενων στοι-
χείων 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 εργοδο-

τών.
γ) Α΄ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρ-

µοδιότητα τους ασφαλισµένους του τέως Ταµείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης Χηµικών (ΤΕΑΧ) και του τέως Το-
µέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και
Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ) ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύντα-

ξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
γγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατο-

µικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφά-
λισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δι-

καιωµάτων.
δ) Β΄ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµο-

διότητα τους ασφαλισµένους του τέως Τοµέα Επικουρι-
κής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαί-
δευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ) και του τέως Τοµέα Επικουρικής Α-
σφάλισης Προσωπικού Ανώνυµων Εταιρειών Οινοποιίας
Ζυθοποιίας και Οινοπνευµατοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ):
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύντα-

ξης.
δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
δγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατο-

µικών φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφά-
λισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δι-

καιωµάτων.
ε) Γ΄ Τµήµα Απονοµής Επικουρικής Σύνταξης µε αρµο-

διότητα τους ασφαλισµένους του τέως Κλάδου Επικου-
ρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και του τέως Ταµεί-
ου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυµάτων Ε-
µπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) ως εξής:
εα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύντα-

ξης.
εβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεµάτων.
εγ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµι-

κών φακέλων των συνταξιούχων.
εδ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφά-
λισης και εξαγορών πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
εε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονοµικών δι-

καιωµάτων.»

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 Εφά-
παξ Παροχών είναι η επιµέλεια των θεµάτων ασφάλισης
και εφάπαξ παροχών του τέως Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτι-
κού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) και ειδικότερα των τοµέων Πρόνοιας
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Πρόνοιας Προσωπικού Ε-
ταιρειών Λιπασµάτων, Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών
Τσιµέντων, Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδροµιών, Πρόνοι-
ας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων, Πρόνοιας Ξε-
νοδοχουπαλλήλων, 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
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κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµο-

διότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζοµένου στην ασφάλιση.
αβ) Μέριµνα για την είσπραξη των εσόδων της Διεύ-

θυνσης και λήψη µέτρων για την είσπραξη των εισφορών
και λοιπών απαιτήσεων. 
αγ) Διαβίβαση των απαιτούµενων στοιχείων για την ε-

φαρµογή 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 α-

σφαλισµένων και εργοδοτών.
αστ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλι-

σµένων.
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 Ξενοδοχοϋπαλ-
λήλων, Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδροµιών και Προσω-
πικού 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 ατο-

µικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
βγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρα-
τιωτικής θητείας.
βδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών ε-

φάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυ-
τοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
γ) Β΄ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητα τους

ασφαλισµένους των Τοµέων Πρόνοιας Εργατοϋπαλλή-
λων Μετάλλου, Πρόνοιας Λιµενεργατών, Πρόνοιας Υ-
παλλήλων Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς του τέως Τα-
µείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ

βοηθήµατος.
γβ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατο-

µικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
γγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρα-
τιωτικής θητείας.
γδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών ε-

φάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυ-
τοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
δ) Γ΄ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητα τους

ασφαλισµένους των Τοµέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Ε-
µπορικών Καταστηµάτων, Πρόνοιας Προσωπικού Εται-
ρειών Τσιµέντων και Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών
Λιπασµάτων, του τέως Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Το-
µέα (ΤΑΠΙΤ) ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ

βοηθήµατος.

δβ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατο-
µικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
δγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρα-
τιωτικής θητείας.
δδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών ε-

φάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυ-
τοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.»

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 Εφά-
παξ 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 Το-
µέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύ-
που, τον Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλή-
λων Πρακτορείων Αθηνών, τον Τοµέα Πρόνοιας Εφηµε-
ριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης,
του κλάδου πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλή-
λων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) µε τους Τοµείς του, ήτοι τον Τοµέα Πρό-
νοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε., τον Κλάδο Ασφάλισης Προ-
σωπικού Δ.Ε.Η. (ΚΑΠ Δ.Ε.Η.), τον Τοµέα Πρόνοιας Προ-
σωπικού Ο.Σ.Ε., τον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ.
και Τουρισµού, τον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπο-
ρικής Τραπέζης, τον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονι-
κής-Λαϊκής Τραπέζης, του τέως Ταµείου Πρόνοιας Αξιω-
µατικών 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 Παρο-

χών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Ασφάλισης Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµο-

διότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζοµένου στην ασφάλιση.
αβ) Είσπραξη των εσόδων της Διεύθυνσης και λήψη

κάθε µέτρου για την είσπραξη των καθυστερούµενων ει-
σφορών και λοιπών απαιτήσεων. 
αγ) Διαβίβαση των απαιτούµενων στοιχείων για την ε-

φαρµογή 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 α-
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σφαλισµένων και εργοδοτών.
αστ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλι-

σµένων.
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
Προσωπικού Ο.Τ.Ε., Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε., Πρό-
νοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισµού, του κλάδου
πρόνοιας του τέως Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τρα-
πεζών 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 ατο-

µικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
βγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρα-
τιωτικής θητείας.
βδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών ε-

φάπαξ βοηθήµατος αποφάσεων στο Τµήµα Ελέγχου και
Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφά-
παξ.
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 Πρό-
νοιας Προσωπικού Εµπορικής Τραπέζης, Πρόνοιας Προ-
σωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τραπέζης του κλάδου πρόνοι-
ας 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 ατο-

µικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
γγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρα-
τιωτικής θητείας.
γδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών ε-

φάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυ-
τοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
δ) Γ΄ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητες που

αφορούν τους ασφαλισµένους των Τοµέων Πρόνοιας Ι-
διοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Πρόνοιας
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών,
Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορεί-
ων Θεσσαλονίκης του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Τα-
µείου 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 ατο-

µικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
δγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρα-

τιωτικής θητείας.
δδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών ε-

φάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυ-
τοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
ε) Δ΄ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητες που

αφορούν τους ασφαλισµένους του τέως Ταµείου Πρό-
νοιας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) και
του τέως Ταµείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωµάτων Ε-
µπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) ως εξής: 
εα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ

βοηθήµατος. 
εβ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατοµι-

κών φακέλων των βοηθηµατούχων.
εγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρα-
τιωτικής θητείας.
εδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονοµής παροχών ε-

φάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης αυ-
τοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.»

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 Εφά-
παξ 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 Συµβολαιο-
γράφων, 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 ε-

ξής:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζοµένου στην ασφάλιση.
αβ) Μέριµνα για την είσπραξη των εσόδων της Διεύ-

θυνσης και λήψη κάθε µέτρου για την είσπραξη των ει-
σφορών και λοιπών απαιτήσεων. 
αγ) Διαβίβαση στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οι-

κονοµικού και Πληρωµών των απαιτούµενων στοιχείων
για την εφαρµογή του ΚΕΔΕ στο Τµήµα Εσόδων της Δι-
εύθυνσης Οικονοµικού και Πληρωµών.
αδ) Υπολογισµός και επιβολή πρόσθετων τελών, λόγω
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καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
αε) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του µητρώου α-

σφαλισµένων και εργοδοτών.
αστ) Ενηµέρωση των ατοµικών µερίδων των ασφαλι-

σµένων.
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 Πρό-
νοιας Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του κλάδου πρό-
νοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµέ-
νων (Ε.Τ.Α.Α.) ως εξής:
βα) Έκδοση αποφάσεων απονοµής παροχών εφάπαξ

βοηθήµατος.
ββ) Τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου και των ατο-

µικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
βγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρα-
τιωτικής θητείας.
βδ) Επιµέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονο-

µής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου
και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφά-
παξ.
γ) Β΄ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητες που

αφορούν τους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Υ-
γειονοµικών 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 ατο-

µικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
γγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρα-
τιωτικής θητείας.
γδ) Επιµέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονο-

µής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου
και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφά-
παξ.
δ) Γ΄ Τµήµα Απονοµής Εφάπαξ µε αρµοδιότητες που

αφορούν τους ασφαλισµένους των Τοµέων Πρόνοιας Δι-
κηγόρων 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 ατο-

µικών φακέλων των βοηθηµατούχων.
δγ) Χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, α-
ναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρα-
τιωτικής θητείας.
δδ) Επιµέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονο-

µής παροχών εφάπαξ βοηθήµατος στο Τµήµα Ελέγχου
και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφά-
παξ.»

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 Δι-
ευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και σε άλλες Τοπι-
κές 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:

«Άρθρο 36
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονοµικών Υπηρεσιών αναλύεται στα εξής:
α) Εφαρµογή των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής

διαχείρισης και ευθύνης κατά τον σχεδιασµό και την υ-
λοποίηση της οικονοµικής στρατηγικής του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκάστοτε ισχύον Μεσο-
πρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)
και στον ετήσιο Προϋπολογισµό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Αποτελεσµατικός συντονισµός, καθοδήγηση και ε-

ποπτεία των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά µε την
ορθή και ενιαία οικονοµική λειτουργία και διαχείριση.
γ) Αποτελεσµατική διαχείριση των διαδικασιών πλη-

ρωµής 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 κα-
νόνων της δηµοσιονοµικής διαχείρισης.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών διαρ-
θρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης
και Τµήµατος ως εξής:
α) Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης Αυτοτελών

Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
β) Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Δηµοσιονο-

µικών Αναφορών.
γ) Διεύθυνση Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπα-

νών. 
δ) Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων. 
ε) Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωµής Παροχών. 
στ) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.»
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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 Οικονοµι-
κής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Ε-
φάπαξ είναι η ενιαία οικονοµική διαχείριση και ο έλεγ-
χος των οικονοµικών υποθέσεων και λειτουργιών των
κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ, σύµφωνα µε τις αρχές
και τους κανόνες της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρι-
σης και ευθύνης.

2. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης Αυτοτελών
Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ διαρθρώνεται σε οργα-
νικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης.
β) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών.
γ) Τµήµα Εσόδων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικής Δια-

χείρισης Αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης µε τις ακόλουθες

αρµοδιότητες:
αα) Κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισµών των κλά-

δων 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 – απολογι-

σµών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
αγ) Σχεδιασµός και αναµόρφωση του Μεσοπρόθεσµου

Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΜΠΣΔ) των αυτο-
τελών κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
αδ) Τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων των κλάδων ε-

πικουρικής και εφάπαξ.
αε) Καταµερισµός κοινών δαπανών στους προϋπολο-

γισµούς 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 πά-

σης φύσεως δαπανών των κλάδων επικουρικής και εφά-
παξ, καθώς και των εσόδων τους.
αθ) Υποστήριξη στη σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φο-

ρολογίας εισοδήµατος.
αι) Φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και τήρηση

αρχείου όλων των παραστατικών οικονοµικής διαχείρι-
σης.
αια) Μέριµνα για την εναρµόνιση και τυποποίηση του

λογιστικού σχεδίου των κλάδων επικουρικής σύνταξης
και εφάπαξ, καθώς και των λογιστικών µεθόδων και δια-
δικασιών και τυχόν τροποποιήσεών τους.
αιβ) Διενέργεια πάσης φύσεως συµψηφιστικών εγγρα-

φών 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 α-

κόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Μέριµνα για τη διαδικασία πραγµατοποίησης των

δαπανών και των εν γένει υποχρεώσεων των κλάδων ε-
πικουρικής και εφάπαξ σε συνεργασία µε το Τµήµα Οικο-
νοµικής Διαχείρισης, για την επάρκεια των Ταµειακών
Διαθεσίµων.
ββ) Έκδοση των ενταλµάτων πληρωµής.
βγ) Έκδοση βεβαιώσεων ετησίων αποδοχών συνταξι-

ούχων και δικαιούχων των αυτοτελών κλάδων και απο-
στολή τους στην ΑΑΔΕ.
βδ) Καταβολή πάσης φύσεως παροχών, µηνιαίων επι-

κουρικών συντάξεων και εφάπαξ βοηθηµάτων µετά από
τη διαβίβαση των εκκαθαρισµένων καταστάσεων από τις
αρµόδιες Διευθύνσεις.
βε) Εκκαθάριση και επιµέλεια καταβολής των κληρο-

νοµικών δικαιωµάτων.
βστ) Απόδοση κρατήσεων και φόρων και σύνταξη πε-

ριοδικών 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 χρη-

µατικών ενταλµάτων από τους τραπεζικούς λογαρια-
σµούς του Ταµείου.
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της περίπτωσης ββ) δεν

µπορεί να συµπτίπτει στο ίδιο πρόσωπο που ασκεί τις αρ-
µοδιότητες της περίπτωσης βη) του Τµήµατος αυτού.
γ) Τµήµα Εσόδων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Παρακολούθηση των διαδικασιών για την είσπραξη

των εσόδων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, συ-
γκεντρωτική καταγραφή αυτών και ενηµέρωση των αρ-
µόδιων Τµηµάτων Ασφάλισης και Εσόδων των Διευθύν-
σεων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, ό-
ταν απαιτείται.
γβ) Λήψη µέτρων για την είσπραξη των καθυστερού-

µενων εισφορών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ΚΕΔΕ.
γγ) Έκδοση πάσης φύσεως συγκεντρωτικών στατιστι-

κών στοιχείων για την πορεία εφαρµογής αναγκαστικών
µέτρων για την είσπραξη των καθυστερούµενων εισφο-
ρών, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ΚΕΔΕ.
γδ) Σχεδιασµός και υποβολή προτάσεων για τη µεγι-

στοποίηση της εισπραξιµότητας των απαιτήσεων των
κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
γε) Αναζήτηση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των

κλάδων επικουρικής και εφάπαξ που δεν αφορούν σε ο-
φειλές εργοδοτών, όπως οι αχρεωστήτως καταβληθεί-
σες συντάξεις ή παροχές πρόνοιας, οι αποδοχές υπαλ-
λήλων των δύο κλάδων και οι οφειλές ενοικίων.
γστ) Έκδοση βεβαιώσεων για τις πάσης φύσεως ει-

σπράξεις από απαιτήσεις των κλάδων επικουρικής και ε-
φάπαξ που αφορούν σε εξαγορές αναγνωρίσεως χρό-
νων, κληρονοµικών δικαιωµάτων, ενοικίων και λοιπών ο-
φειλών και δηµιουργία των σχετικών ηλεκτρονικών αρ-
χείων για την αποστολή τους στη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.»
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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 Εκκαθάρι-
σης και Πληρωµής Συντάξεων είναι οι εξής:
α. Η εκκαθάριση και πληρωµή των συντάξεων γήρα-

τος, των συντάξεων λόγω θανάτου και των συντάξεων
ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετίας, Διεθνών Οργανισµών και ΔΣΚΑ.
β. Η τήρηση και η ενηµέρωση του Μητρώου Συνταξιού-

χων.
2. Η Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξε-

ων διαρθώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµα-
τος 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 Τµηµά-
των ως εξής:
α) Τµήµατα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εκκαθάρισης και Πληρωµής

Συντάξεων Γήρατος µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών α-

ποφάσεων και πληρωµή των συντάξεων γήρατος.
αβ) Ενηµέρωση των τηρούµενων ανά κατηγορία συ-

νταξιούχων ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβο-
λές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
αγ) Διαχείριση θεµάτων που αφορούν στην είσπραξη ή

στον συµψηφισµό συντάξεων γήρατος που έχουν χορη-
γηθεί αχρεωστήτως, µέριµνα για την ορθή εκτέλεση των
σχετικών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και αναζήτη-
ση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν κατα-
βληθεί 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 δι-
καιούχου σύνταξης.
β) Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων λόγω

Θανάτου µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών α-

ποφάσεων και πληρωµή των συντάξεων λόγω θανάτου.
ββ) Ενηµέρωση των τηρούµενων κατά κατηγορία ατο-

µικών µερίδων των συνταξιούχων µε τις εκάστοτε µετα-
βολές 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 εκτέλε-
ση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και α-
ναζήτηση, 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 α-

ποφάσεων 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 συ-

νταξιούχων ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβο-
λές 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 πράξε-
ων, 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 δι-
καιούχου σύνταξης.
δ) Τµήµα Μητρώου Συνταξιούχων µε τις ακόλουθες

αρµοδιότητες:
δα) Τήρηση, ενηµέρωση, έλεγχος και εκκαθάριση του

Μητρώου Συνταξιούχων. 
δβ) Προσδιορισµός των απαιτήσεων για τον σχεδια-

σµό και την αναβάθµιση εφαρµογών πληροφορικής που
αφορούν το Μητρώο Συνταξιούχων, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών.
δγ) Τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων

που αφορούν την κίνηση και τις µεταβολές των συνταξι-
ούχων, καθώς και έκδοση περιοδικών δελτίων κίνησης
συνταξιούχων, σε συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση
Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
δδ) Έκδοση φύλλων µεταβολών προς τους συνταξιού-

χους.
δε) Παροχή πληροφοριών σε δηµόσιους φορείς σχετι-

κά µε την κίνηση, τις µεταβολές και τις αποδοχές συντα-
ξιούχων.
δστ) Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση των πάσης φύ-

σεως βεβαιώσεων που αφορούν σε συνταξιοδοτικά θέ-
µατα.
ε) Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Επικουρικών Συ-

ντάξεων και Παροχών Εφάπαξ µε τις ακόλουθες αρµο-
διότητες:
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 ανε-

κτέλεστων και ανείσπρακτων επικουρικών συντάξεων
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στο σύστηµα πληρωµών.
εδ) Συγκέντρωση στοιχείων και δηµιουργία αρχείου

για την αναζήτηση οφειλών από επικουρικές συντάξεις
και αποστολή στο Τµήµα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικο-
νοµικής 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 α-
πό 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 ορ-

γανισµούς, για την εκτέλεση των αποφάσεων απονοµής
επικουρικής σύνταξης.
εθ) Συγκέντρωση όλων των στοιχείων για την έκδοση

των ετησίων βεβαιώσεων εισοδήµατος των συνταξιού-
χων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, έκδοση και α-
ποστολή 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 Διοι-
κητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
αναλύεται στα εξής:
α) Αναβάθµιση της διοικητικής και λειτουργικής ικανό-

τητας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. ώστε να ανταποκρί-
νονται αποτελεσµατικά στην υλοποίηση της αποστολής
του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Επαγγελµατική ανάπτυξη, ορθολογική και αποτελε-

σµατική διαχείριση και αποδοτική αξιοποίηση του ανθρώ-
πινου 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 διαχεί-

ριση 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 προµηθει-

ών για την ενίσχυση των υπηρεσιών.
2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνι-

κών Υπηρεσιών και Στέγασης διαρθρώνεται σε οργανι-
κές 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 Εκπαίδευ-
σης 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 αν-

θρώπινου δυναµικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο του
στρατηγικού σχεδίου και των επιχειρησιακών σχεδίων
αυτού.
γ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών, ο σχεδια-

σµός και η υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης, ενη-
µέρωσης, 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 έ-
χουν υιοθετηθεί επιτυχώς, η οργάνωση προγραµµάτων
και δράσεων ενηµέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας
και πληροφοριών, η υλοποίηση προγραµµάτων της ΕΕ ή
διακρατικών συµφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας, κα-
θώς και ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων.
ε) Η ανάθεση της συγγραφής εγχειριδίων και εκπαι-

δευτικού 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 εκπαιδευτι-
κούς 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 οργα-

νικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Αξιολόγη-

σης Εκπαιδευτικού Έργου.
β) Τµήµα Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού

Έργου.
γ) Τµήµα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κα-

τανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Προγραµµατισµού Ανάπτυξης και Αξιολόγη-

σης Εκπαιδευτικού Έργου µε αρµοδιότητες ως εξής:
αα) Σχεδιασµός της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυ-

ναµικού 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
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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 α-
ξιολόγηση αυτών.
αε) Κατάρτιση και επικαιροποίηση του προγραµµατι-

σµού εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού του e-
Ε.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, κα-
θώς και παρακολούθηση της υλοποίησής του.
αστ) Σχεδιασµός και κατάρτιση προγραµµάτων εκπαί-

δευσης που αφορούν στην εξειδίκευση, κατάρτιση, επι-
µόρφωση 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 υπαλλή-
λους άλλων υπηρεσιών και φορέων του δηµόσιου τοµέα,
σε θέµατα αρµοδιότητας του φορέα. 
αζ) Πιστοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης,

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και τροποποί-
ηση και επικαιροποίησή τους, εφόσον αυτό απαιτείται.
αη) Υποβολή προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρ-

φωσης για έγκριση και πιστοποίηση στο ΕΚΔΔΑ.
αθ) Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαι-

δευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών προγραµµά-
των ως προς τον βαθµό επίτευξης των στόχων, καθώς
και τον βαθµό µεταφοράς της γνώσης στο εργασιακό πε-
ριβάλλον και υποβολή σχετικών προτάσεων βελτίωσης
στο Τµήµα Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων.
αι) Δηµιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για

κάθε πρόγραµµα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κα-
τάρτισης.
αια) Οργάνωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης και της

δια βίου επαγγελµατικής κατάρτισης του προσωπικού,
σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρε-
σίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αιβ) Συντονισµός των Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. όσον

αφορά τη διαχείριση προγραµµάτων ανταλλαγής τεχνο-
γνωσίας της ΕΕ, καθώς και την εκπροσώπηση του φορέα
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΕ και των διε-
θνών οργανισµών.
αιγ) Οργάνωση συµµετοχής του προσωπικού σε προ-

γράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, εκµάθησης ξένων
γλωσσών, καθώς και σε επιµορφωτικά προγράµµατα, συ-
νέδρια και σεµινάρια για θέµατα συναφή προς τα αντι-
κείµενα του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αιδ) Συνεργασία µε εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύµα-

τα του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής ή µε πρόσωπα αναγνωρισµένου επιστη-
µονικού κύρους, µε σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών
δράσεων και τη συµµετοχή σε αυτές.
αιε) Υπολογισµός πάσης φύσεως δαπανών που αφο-

ρούν στο εκπαιδευτικό έργο της Διεύθυνσης και υποβο-
λή προτάσεων στην αρµόδια Διεύθυνση.
αιστ) Δηµιουργία στατιστικών αναφορών και εξαγωγή

δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων εκπαίδευσης σε
συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Α-
νάπτυξης.
β) Τµήµα Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού

Έργου µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Υλοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης, επι-

µόρφωσης, εξειδίκευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δρά-
σεων.

ββ) Επιλογή και αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων.
βγ) Εξασφάλιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού

και των αναγκαίων υποδοµών και υπηρεσιών για την υ-
λοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσε-
ων.
βδ) Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης σε έντυπη

και ηλεκτρονική µορφή, εφοδιασµός της µε τα απαραίτη-
τα βιβλία και έντυπα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής,
εφοδιασµός της µε οπτικοακουστικό υλικό σε συνεργα-
σία µε τις αρµόδιες Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και δια-
σύνδεσή της µε βιβλιοθήκες άλλων εγχώριων και διε-
θνών 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 Δι-

εύθυνσης και της εκπαιδευτικής της λειτουργίας εν γέ-
νει.
βζ) Προγραµµατισµός των αναγκών για πάγιο, µηχα-

νολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό και συνεργασία µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες για την προµήθεια, τη συντήρη-
ση και επισκευή τους.
βη) Εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία των χώρων εκ-

παίδευσης και διασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών ε-
γκαταστάσεων.
βθ) Μελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων των εφαρµο-

γών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν θέµατα
εκπαίδευσης και εισήγηση για την ανάπτυξη νέων, τη
βελτίωση των υφιστάµενων, καθώς και για την υποστήρι-
ξη των υφιστάµενων εφαρµογών στην αρµόδια Υπηρε-
σία του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βι) Τεχνική υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής

και των εκπαιδευτικών δράσεων της Διεύθυνσης.
γ) Τµήµα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος µε αρµοδιό-

τητες ως εξής:
γα) Υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης, επιµόρ-

φωσης, εξειδίκευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσε-
ων.
γβ) Γραµµατειακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής λει-

τουργίας.
γγ) Συγκέντρωση των απαιτούµενων οικονοµικών

στοιχείων και δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων και αποστολή τους στην αρµόδια οικονοµική
υπηρεσία.
γδ) Εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία των χώρων εκ-

παίδευσης και διασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών ε-
γκαταστάσεων.
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 πληροφορι-

κής και των εκπαιδευτικών δράσεων του Τµήµατος.
4. Έδρα του Τµήµατος Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος

είναι η Θεσσαλονίκη και η χωρική του αρµοδιότητα ε-
κτείνεται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Η-
πείρου και Θεσσαλίας.»
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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 Αξιοποίη-
σης Ακίνητης Περιουσίας είναι η αξιοποίηση της ακίνη-
της 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 Περιουσία

τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακί-

νητης Περιουσίας κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων
ως εξής: 
α) Τµήµα Μητρώου µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου ακίνητης πε-

ριουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου ακίνητης πε-

ριουσίας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
αγ) Τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου στέγασης υ-

πηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α..
αδ) Εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας περί ακινή-

των.
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 ζητηµά-
των.
αζ) Τήρηση, παρακολούθηση και ενηµέρωση βάσης δε-

δοµένων παγίων εξόδων, έκτακτων δαπανών και δαπα-
νών συντήρησης ιδιόκτητων κτιριακών και ηλεκτροµηχα-
νολογικών εγκαταστάσεων.
αη) Συγκέντρωση τριµηνιαίων αναφορών λειτουργι-

κών εξόδων των κτιρίων των υπηρεσιών του φορέα.
αθ) Έκδοση ετήσιων καταστάσεων λειτουργικών δα-

πανών και δαπανών τεχνικών εργασιών ανά κτίριο. 
αι) Διατήρηση φυσικού αρχείου ακίνητης περιουσίας

του e-Ε.Φ.Κ.Α. και φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των α-
κινήτων.
αια) Διασφάλιση της κυριότητας, της νοµής και κατο-

χής 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 προ-

γράµµατος και του µακροπρόθεσµου προγράµµατος στέ-
γασης των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αξιοποίησης
της ακίνητης περιουσίας του.
ββ) Υποβολή του πενταετούς προγράµµατος, του µα-

κροπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και της αναθεώρη-
σης αυτών στο Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. για έγκριση, συνο-
δευόµενη από αναλυτική τοποθέτηση της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών επ’ αυτού.
βγ) Διαβίβαση των προγραµµάτων στέγασης και αξιο-

ποίησης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για υλοποί-
ηση.
βδ) Σύνταξη εξαµηνιαίων αναφορών παρακολούθησης

της προόδου υλοποίησης του πενταετούς και του µακρο-
πρόθεσµου προγράµµατος.
βε) Δηµιουργία δεικτών απόδοσης των ιδιόκτητων ακι-

νήτων, σε όρους κόστους.
βστ) Δηµιουργία δεικτών ορθολογικής χρήσης των κτι-

ριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και
µηχανηµάτων, σε όρους κόστους.
βζ) Περιοδική εκτίµηση των ακινήτων, ώστε να αποτυ-

πώνεται η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου.
βη) Εκτίµηση της εµπορικής αξίας των ακινήτων, κα-

θώς και των µισθωτικών αποδόσεων των ακινήτων.
βθ) Εκπόνηση µελετών αξιοποίησης και ανάθεση εκπό-

νησης µελετών σε τρίτους.
βι) Διενέργεια διαγωνισµών εκµίσθωσης, εκποίησης

και αγοράς, ανταλλαγής και παραχώρησης ακινήτων µε
αντιπαροχή, κατ’ εκτέλεση του εγκεκριµένου προγράµ-
µατος στέγασης και αξιοποίησης.
βια) Αξιοποίηση ακινήτων µέσω συγχρηµατοδοτούµε-

νων 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 εκ-

πόνησης µελετών σε τρίτους.
γδ) Αξιοποίηση ακινήτων µέσω συγχρηµατοδοτούµε-

νων προγραµµάτων.
γε) Αποδοχή δωρεών και παρακολούθηση των διαδικα-

σιών απαλλοτριώσεων ακινήτων υπέρ του e-Ε.Φ.Κ.Α..»

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 δια-
χείριση και συντήρηση των ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α., κα-
θώς 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.
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β) Τµήµα Στέγασης.
γ) Τµήµα Συντήρησης. 
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στέγασης κατανέ-

µονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής: 
α) Τµήµα Διαχείρισης Ακινήτων µε τις ακόλουθες αρ-

µοδιότητες:
αα) Εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού πολυ-

κατοικίας για την εύρυθµη λειτουργία αυτής.
αβ) Ταυτοποίηση των πάσης φύσεως λειτουργικών δα-

πανών για την περιοχή της Αττικής και διαβίβασή τους
στην αρµόδια Υπηρεσία για έλεγχο, εκκαθάριση και πλη-
ρωµή.
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 συνερ-

γασία 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 απαιτούµε-
νων προδιαγραφών, σύνταξη και υπογραφή των σχετι-
κών συµφωνητικών.
βγ) Συντονισµός για την υλοποίηση της εγκατάστασης

των µονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητους ή µισθωµέ-
νους χώρους.
βδ) Λήψη µέτρων τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν

τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων και των συνθη-
κών εργασίας.
βε) Καταγραφή και επίλυση υφιστάµενων προβληµά-

των προσβασιµότητας όσον αφορά άτοµα µε αναπηρίες
(ΑµΕΑ).
βστ) Εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµΕΑ στα

κτίρια και βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών εξυπη-
ρέτησής 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:
γα) Συντήρηση και φύλαξη των κτιριακών και ηλεκτρο-

µηχανολογικών 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, συντή-

ρηση και υποστήριξη της λειτουργίας υποδοµών και εξο-
πλισµού σταθερής τηλεφωνίας, όπως τηλεφωνικές
γραµµές και τηλεφωνικές συσκευές, του εξοπλισµού αυ-
τοµατισµού γραφείου, όπως φαξ, φωτοαντιγραφικά, α-
ριθµοµηχανές, καθώς και εκτέλεση σχετικών εργασιών
και επίβλεψή τους.

4. Η Διεύθυνση Στέγασης µπορεί να λειτουργεί όλες

τις ηµέρες της εβδοµάδας. Το προσωπικό της υποχρεού-
ται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ηµέρες αργιών και
εορτών, ανάλογα µε τις ανάγκες και µε σκοπό την εύ-
ρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων ι-
διοκτησίας e-Ε.Φ.Κ.Α. και των υποδοµών στέγασης των
υπηρεσιών του φορέα.»

Άρθρο 93
Επιχειρησιακός στόχος, διάρθρωση και κατανοµή αρ-

µοδιοτήτων 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 υποδο-
µών στο σύνολο των κτιρίων της Επικράτειας που στεγά-
ζουν 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 Τµήµα-
τος 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 Α-
νατολικής 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 Υπηρε-

σιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής: 
α) Τµήµα Προγραµµατισµού και Δηµοπρατήσεων µε τις

ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτηµάτων

που αφορούν σε κτιριακές και ηλεκτροµηχανολογικές ε-
γκαταστάσεις και µηχανήµατα των ιδιόκτητων ακινήτων
του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των µισθωµένων χώρων όπου στεγά-
ζονται υπηρεσίες.
αβ) Διαχωρισµός των αιτηµάτων σε όσα χρήζουν άµε-

σης αντιµετώπισης και σε όσα µπορούν να συµπεριλη-
φθούν σε πενταετές πρόγραµµα ή µακροπρόθεσµο πρό-
γραµµα στέγασης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.
αγ) Ενηµέρωση των Διευθύνσεων Στέγασης και Αξιο-

ποίησης Ακίνητης Περιουσίας για τα έκτακτα τεχνικά θέ-
µατα που απαιτούν επέµβαση κατά προτεραιότητα.
αδ) Διαβίβαση των αιτηµάτων τεχνικής φύσης στα αρ-

µόδια 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 Υπουργεί-
ου.
αστ) Διενέργεια της διαδικασίας διαγωνισµών τεχνι-

κών έργων και µελετών και κατακύρωση των αποτελε-
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σµάτων.
αζ) Κατάρτιση συµβάσεων για τη µελέτη και την κατα-

σκευή τεχνικών έργων.
αη) Έλεγχος των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ),

των Πρωτοκόλλων Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων
Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και των λογαριασµών των εργολη-
πτών, καθώς και έλεγχος της αµοιβής των µελετητών.
αθ) Τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχεί-

ων που αφορούν στα αντικείµενα και τις δραστηριότητες
της Διεύθυνσης.
αι) Συντονισµός του συνόλου των θεµάτων τεχνικής

φύσης σε όλη την επικράτεια, παρακολούθηση της πραγ-
µατοποίησης των δράσεων, της τήρησης των σχετικών
χρονοδιαγραµµάτων, καθώς και αξιολόγηση των αποτε-
λεσµάτων.
αια) Συγκρότηση και γραµµατειακή υποστήριξη του Α-

νώτατου 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 ηλεκτρο-
µηχανολογικών εγκαταστάσεων, έκδοση των απαραίτη-
των αδειών και εγκρίσεων, σύνταξη προδιαγραφών αρχι-
τεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών και
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών.
ββ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συµ-

βάσεων µε τους αναδόχους εκπόνησης µελετών, αξιο-
λόγηση των µελετών και παραλαβή των συµβάσεων.
βγ) Επίβλεψη και παραλαβή οικοδοµικών και ηλεκτρο-

µηχανολογικών εργασιών.
βδ) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγµατογνω-

µοσυνών.
βε) Έλεγχος κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών ε-

γκαταστάσεων ιδιόκτητων, µισθωµένων και προς µίσθω-
ση κτιρίων.
βστ) Έλεγχος και διασφάλιση των συνθηκών ασφάλει-

ας και λειτουργικότητας των υποδοµών στέγασης.
βζ) Σύνταξη και έλεγχος των τευχών δηµοπράτησης

για την κατασκευή, επισκευή, διαρρύθµιση και τον εξω-
ραϊσµό κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκατα-
στάσεων.
βη) Σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών, όπως του οι-

κοδοµικού υλικού και της ανάλυσης χώρων, τεχνικών
προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, επί-
πλων και λοιπού εξοπλισµού, πλην του ηλεκτρονικού.
βθ) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισµού αυ-

τοµατισµού γραφείου, υποδοµών και εξοπλισµού σταθε-
ρής τηλεφωνίας και µεταφορικών µέσων.
βι) Κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος σε συνεργα-

σία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των α-
ναγκών 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 κατα-

σκευής νέων κτιρίων, εκσυγχρονισµού, ανακαίνισης και
διαρρύθµισης υφιστάµενων κτιρίων.
γβ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συµ-

βάσεων µε τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
γγ) Παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υπο-

χρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έρ-
γων.

γδ) Διαχείριση νοµικών θεµάτων που προκύπτουν κα-
τά την υλοποίηση των έργων, σε συνεργασία µε τη Νοµι-
κή Υπηρεσία.
γε) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγµατογνω-

µοσυνών.
γστ) Παροχή γνωµοδοτήσεων για τον καθορισµό Πο-

σοστού Εργατικής Δαπάνης δηµόσιων και ιδιωτικών τε-
χνικών έργων.
γζ) Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και

των Πρωτοκόλλων Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων
Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).

4. Οι αρµοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών µε τις ακό-

λουθες αρµοδιότητες:
αα) Συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτηµάτων

που αφορούν σε κτιριακές και ηλεκτροµηχανολογικές ε-
γκαταστάσεις ιδιόκτητων ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και µι-
σθωµένων χώρων όπου στεγάζονται υπηρεσίες.
αβ) Διαχωρισµός των αιτηµάτων σε όσα χρήζουν άµε-

σης αντιµετώπισης και σε όσα µπορούν να συµπεριλη-
φθούν σε µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο πρόγραµµα
στέγασης ή αξιοποίησης.
αγ) Διαβίβαση των αιτηµάτων τεχνικής φύσης στα αρ-

µόδια 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 ηλεκτροµηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων, έκδοση των απαραίτητων αδειών
και εγκρίσεων, σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών,
στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών, ηλεκτροµηχανο-
λογικών µελετών.
αστ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των

συµβάσεων µε τους αναδόχους εκπόνησης µελετών, α-
ξιολόγηση των µελετών και παραλαβή των συµβάσεων.
αζ) Επίβλεψη και παραλαβή οικοδοµικών και ηλεκτρο-

µηχανολογικών εργασιών.
αη) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγµατογνω-

µοσυνών.
αθ) Έλεγχος κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών ε-

γκαταστάσεων ιδιόκτητων, µισθωµένων και προς µίσθω-
ση 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 κτιρια-
κών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.
αιβ) Σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών, όπως για το

οικοδοµικό υλικό και την ανάλυση χώρων, τεχνικών προ-
διαγραφών ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, επί-
πλων και λοιπού εξοπλισµού, πλην του ηλεκτρονικού.
β) Τµήµα Κατασκευών µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) Εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατα-

σκευής νέων κτιρίων, εκσυγχρονισµού, ανακαίνισης και
διαρρύθµισης υφιστάµενων κτιρίων.
ββ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συµ-

βάσεων µε τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
βγ) Παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υποχρε-

ώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
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βδ) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγµατογνω-
µοσυνών.
βε) Παροχή γνωµοδοτήσεων για τον καθορισµό Ποσο-

στού Εργατικής Δαπάνης δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνι-
κών έργων.
βστ) Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ)

και των Πρωτοκόλλων Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέ-
ων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).
γ) Τµήµα Συντήρησης µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών

για τη συντήρηση και επισκευή των κτιριακών και ηλε-
κτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, ο-
χηµάτων και συσκευών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ) Εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών για εγκατά-

σταση, απεγκατάσταση, µεταφορά, συντήρηση και υπο-
στήριξη της λειτουργίας υποδοµών και εξοπλισµού στα-
θερής τηλεφωνίας, όπως τηλεφωνικές γραµµές και τη-
λεφωνικές συσκευές, καθώς και του εξοπλισµού αυτο-
µατισµού γραφείου, όπως φαξ, φωτοαντιγραφικά, αριθ-
µοµηχανές, καθώς και εκτέλεση των σχετικών εργασιών
και επίβλεψή τους.

5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δύναται να λει-
τουργεί όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. Το προσωπικό
της υποχρεούται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ηµέ-
ρες αργιών και εορτών, ανάλογα µε τις ανάγκες και µε
σκοπό την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία των συ-
στηµάτων και εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις υ-
πηρεσίες 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 Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών αναλύεται στα εξής:
α) Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον e-

Ε.Φ.Κ.Α., βασισµένη στις βέλτιστες πρακτικές και µεθο-
δολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
β) Ανάπτυξη και παροχή ποιοτικών και µε ασφάλεια υ-

πηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις υπηρε-
σίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και στους πολίτες.

2. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών διαρθρώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου Δι-
εύθυνσης και Τµήµατος ως εξής:
α) Διεύθυνση Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφάλει-

ας.
β) Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινω-

νιών.
γ) Διεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών. 
δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ε) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.
3. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινω-

νιών δύναται να λειτουργεί όλες τις ηµέρες της εβδοµά-
δας και κατά τις ηµέρες αργιών και εορτών, ανάλογα µε
τις ανάγκες της υπηρεσίας και µε σκοπό την εύρυθµη και

απρόσκοπτη λειτουργία των συστηµάτων και εγκατα-
στάσεων 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 Σχεδια-
σµού, Συντονισµού και Ασφάλειας είναι οι εξής:
α) Ο γενικός σχεδιασµός των συστηµάτων πληροφορι-

κής 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 επι-

κοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφά-

λειας διαρθρώνεται από οργανικές µονάδες επιπέδου
Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Σχεδιασµού και Συντονισµού.
β) Τµήµα Προδιαγραφών, Προµήθειας και Μητρώου Ε-

ξοπλισµού και Λογισµικού.
γ) Τµήµα Ασφάλειας Συστηµάτων και Εφαρµογών.
δ) Τµήµα Ασφάλειας από Κυβερνοεπιθέσεις.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασµού, Συ-

ντονισµού και Ασφάλειας κατανέµονται µεταξύ των Τµη-
µάτων ως εξής:
α) Τµήµα Σχεδιασµού και Συντονισµού µε τις ακόλου-

θες αρµοδιότητες:
αα) Προσδιορισµός, ανάλυση και σχεδιασµός του έρ-

γου του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 
αβ) Σύνταξη µελετών και προτάσεων για θέµατα πλη-

ροφορικής και επικοινωνιών.
αγ) Παρακολούθηση, προγραµµατισµός, προετοιµασία

και διαχείριση έργων µέσω αναπτυξιακών προγραµµά-
των και λοιπών ευρωπαϊκών στρατηγικών σχεδίων.
αδ) Έρευνα και σχεδιασµός για την αξιοποίηση των νέ-

ων 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..
αστ) Σχεδιασµός και ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου

και εντοπισµού προβληµάτων στη λειτουργία των συστη-
µάτων 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 πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αη) Συντονισµός των Περιφερειακών Τµηµάτων πλη-

ροφορικής και επικοινωνιών σε θέµατα λειτουργίας και
υποστήριξης εξοπλισµού και λογισµικού.
αθ) Σύνταξη και επικαιροποίηση του στρατηγικού σχε-

δίου πληροφορικής και επικοινωνιών.
β) Τµήµα Προδιαγραφών, Προµήθειας και Μητρώου Ε-
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ξοπλισµού και Λογισµικού µε τις ακόλουθες αρµοδιότη-
τες:
βα) Προσδιορισµός και σύνταξη των προδιαγραφών

σχετικά µε την προµήθεια εξοπλισµού, εφαρµογών, υπη-
ρεσιών και αναλωσίµων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ) Παρακολούθηση των ενεργειών διαβούλευσης, δη-

µοσίευσης και αξιολόγησης των διαγωνισµών εξοπλι-
σµού, εφαρµογών, υπηρεσιών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών και αναλωσίµων.
βγ) Παρακολούθηση της υλοποίησης των συµβάσεων

µε τους αναδόχους εκτέλεσης έργων και προµήθειας α-
ναλώσιµων που αφορούν σε εξοπλισµό και εφαρµογές
πληροφορικής και επικοινωνιών.
βδ) Παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υπο-

χρεώσεων από τους εξωτερικούς συνεργάτες.
βε) Τήρηση και ενηµέρωση Μητρώου εξοπλισµού, λο-

γισµικού και εφαρµογών πληροφορικής και επικοινω-
νιών.
γ) Τµήµα Ασφάλειας Συστηµάτων και Εφαρµογών µε

τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
γα) Παρακολούθηση και ενηµέρωση όσον αφορά την

εξέλιξη των τεχνολογιών σε θέµατα ασφάλειας των συ-
στηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
γβ) Εκπόνηση µελετών και διατύπωση προτάσεων για

τη διαµόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου ασφάλει-
ας που εφαρµόζεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α..
γγ) Παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου α-

σφάλειας και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του.
γδ) Σχεδιασµός και εφαρµογή διαδικασιών εναρµόνι-

σης των πληροφοριακών συστηµάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. µε
εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
γε) Σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων α-

σφάλειας, καθώς και ετήσιας απολογιστικής έκθεσης
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του σχεδίου ασφά-
λειας.
γστ) Επιµέλεια για την ορθή εφαρµογή της νοµοθε-

σίας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα 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 α-

κόλουθες αρµοδιότητες:
δα) Εκτίµηση και ανάλυση κινδύνου επί των εφαρµο-

γών 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 εφαρ-

µογών και διατάξεων ασφαλείας κατά κυβερνοεπιθέσε-
ων.
δε) Σύνταξη του µέρους του σχεδίου ασφαλείας που

αφορά στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις.
δστ) Συντονισµός µε το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύ-

νου Προστασίας Δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την ε-
φαρµογή των απαιτήσεων προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων.
δζ) Σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων, κα-

θώς και ετήσιας απολογιστικής έκθεσης σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα της προστασίας από κυβερνοεπιθέ-
σεις.»

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 Εφαρµο-
γών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι οι εξής:
α) Ο γενικός σχεδιασµός, η επιλογή και η ανάπτυξη ε-

φαρµογών πληροφορικής για την υποστήριξη των λει-
τουργιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η διαχείριση και η υποστήριξη των εφαρµογών πλη-

ροφορικής, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για
την εξασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λει-
τουργίας 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 ε-
φαρµογών.

2. Η Διεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών διαρθώνεται σε οργανικές µονάδες επιπέδου
Τµήµατος ως εξής:
α) Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εσωτερικών Ε-

φαρµογών Πληροφορικής.
β) Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστη-

µάτων.
γ) Τµήµα Υποστήριξης Χρηστών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρµογών Πλη-

ροφορικής και Επικοινωνιών κατανέµονται µεταξύ των
Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εσωτερικών Ε-

φαρµογών Πληροφορικής µε τις ακόλουθες αρµοδιότη-
τες:
αα) Προσδιορισµός, ανάλυση, σχεδιασµός, ανάπτυξη

εσωτερικών εφαρµογών και πρόταση για την προµήθεια
έτοιµων εµπορικών πακέτων λογισµικού που απαιτού-
νται για την υποστήριξη του έργου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Συντήρηση, βελτίωση και επικαιροποίηση των εσω-

τερικών εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
αγ) Σχεδιασµός και υλοποίηση µεταπτώσεων από πα-

λαιά συστήµατα.
αδ) Εφαρµογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ε-

λέγχων για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβλη-
µάτων.
αε) Συντονισµός µε το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου

Προστασίας Δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρµο-
γή των αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδο-
µένα.
αστ) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτε-

ρικών συνεργατών.
αζ) Ενηµέρωση του υλικού τεκµηρίωσης όλων των ε-

φαρµογών 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 Συστη-

µάτων µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
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βα) Μέριµνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λει-
τουργία των κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής, σε
συνεργασία µε το Τµήµα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδο-
µών.
ββ) Προετοιµασία, επεξεργασία, έλεγχος και εισαγω-

γή δεδοµένων στις βάσεις δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βγ) Εφαρµογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ε-

λέγχων για την ποιότητα και την ακεραιότητα των δεδο-
µένων.
βδ) Ένταξη και ενσωµάτωση των δεδοµένων άλλων

φορέων στις βάσεις δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βε) Υποστήριξη, ενηµέρωση και καθοδήγηση των χρη-

στών, καθώς και καταγραφή και αξιολόγηση των προβλη-
µάτων και των παρατηρήσεων που γίνονται από τους
χρήστες.
βστ) Εφαρµογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ε-

λέγχων για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβλη-
µάτων.
βζ) Καθορισµός των κανόνων ανταλλαγής των δεδο-

µένων, προετοιµασία και σύναψη συµφωνιών ανταλλα-
γής δεδοµένων µε άλλους φορείς.
βη) Προσδιορισµός των δικαιωµάτων πρόσβασης σε ε-

φαρµογές και δεδοµένα, καθώς και πιστοποίηση των
χρηστών.
βθ) Προσδιορισµός, ανάλυση και µέριµνα για την ανά-

πτυξη εφαρµογών.
βι) Διαχείριση και υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλ-

λαγής και διαχείρισης πληροφοριών που αφορούν στην
κοινωνική ασφάλιση (Electronic Exchange of Social
Security Information, EESSI), µεταξύ ασφαλιστικών φο-
ρέων των κρατών-µελών της ΕΕ, του ΕΟΧ, της Ελβετίας
και των χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Δια-
κρατικές 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 αρ-

µοδιότητες:
γα) Υποδοχή των αναφορών βλαβών και προβληµάτων

που υποβάλλονται µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλ-
ληλογραφίας ή εγγράφων από τους εσωτερικούς χρή-
στες των Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
του φορέα και καταγραφή αυτών σε σύστηµα υποστήρι-
ξης και διαχείρισης βλαβών και προβληµάτων του ΟΠΣ
του φορέα.
γβ) Παροχή υποστήριξης πρώτου επιπέδου στους ε-

σωτερικούς χρήστες των συστηµάτων πληροφορικής και
επικοινωνιών του φορέα, επίλυση όσων προβληµάτων
µπορούν να επιλυθούν στο επίπεδο του Τµήµατος και ο-
λοκλήρωση των αναφορών για τα προβλήµατα που επι-
λύονται 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, ιε-
ράρχηση προτεραιότητας και προώθηση στην αρµόδια Υ-
πηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών, ανάλογα µε την κατηγορία και τη σπουδαιό-
τητα του προβλήµατος.
γδ) Παρακολούθηση της πορείας επίλυσης των προ-

βληµάτων και των βλαβών από τις αρµόδιες Διευθύνσεις
της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινω-

νιών.
γε) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις

βλάβες, τα προβλήµατα και τις ανάγκες υποστήριξης
των εσωτερικών χρηστών των Συστηµάτων Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών του φορέα.
γστ) Υποβολή προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της

επίλυσης των προβληµάτων και την παροχή υποστήριξης
στους εσωτερικούς χρήστες των Συστηµάτων Πληροφο-
ρικής 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 Ηλεκτρο-
νικής 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 η-

λεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολί-
τες και τις επιχειρήσεις.
γ) Η υποστήριξη λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρ-

µογών 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 άλ-

λα πληροφοριακά συστήµατα του Δηµοσίου για την ά-
ντληση και αποστολή πληροφοριών, µε σκοπό τον περιο-
ρισµό των διοικητικών βαρών των ασφαλισµένων και των
εργοδοτών. 

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρ-
θρώνεται σε οργανωτικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος
ως εξής:
α) Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υ-

πηρεσιών.
β) Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Ιστότοπου και Η-

λεκτρονικών Υπηρεσιών.
γ) Τµήµα Σχεδιασµού και Προώθησης Διαλειτουργικό-

τητας.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Δια-

κυβέρνησης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως ε-
ξής:
α) Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υ-

πηρεσιών µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Ανίχνευση, καταγραφή, σχεδίαση και ανάπτυξη

διαδικτυακών εφαρµογών εξυπηρέτησης των πολιτών,
των ασφαλισµένων, των συνταξιούχων και των εργοδο-
τών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Συντήρηση, βελτίωση και επικαιροποίηση των ηλε-

κτρονικών 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, ε-
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λέγχων για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβλη-
µάτων.
αε) Συντονισµός µε το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου

Προστασίας Δεδοµένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρµο-
γή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και
εξωτερικούς κινδύνους για τα δεδοµένα.
αστ) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτε-

ρικών συνεργατών.
β) Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Ιστότοπου και Η-

λεκτρονικών Υπηρεσιών µε αρµοδιότητες ως εξής:
βα) Υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας των ηλε-

κτρονικών 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 ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βδ) Ανάρτηση πληροφοριακού και ενηµερωτικού υλι-

κού, καθώς και κατά περίπτωση οδηγιών στην ιστοσελί-
δα.
βε) Εφαρµογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ε-

λέγχων για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβλη-
µάτων.
βζ) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την ε-

πισκεψιµότητα του ιστότοπου και τη χρήση των ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών.
βη) Συνεργασία µε το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου

Προστασίας Δεδοµένων.
γ) Τµήµα Σχεδιασµού και Προώθησης Διαλειτουργικό-

τητας µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες :
γα) Συντονισµός των αρµόδιων υπηρεσιών για την επι-

κοινωνία µε άλλους φορείς του δηµοσίου, µε σκοπό την
ηλεκτρονική διασύνδεση και την ανάπτυξη διαλειτουργι-
κότητας για την αυτόµατη λήψη πληροφορίας που απαι-
τείται 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 επιχειρήσε-
ων.
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 εφαρµο-
γή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και
εξωτερικούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδοµένα.
γε) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτε-

ρικών συνεργατών.
γστ) Εφαρµογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ε-

λέγχων για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβλη-
µάτων.
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:

«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 α-
ποτελεσµατική και αποδοτική αξιοποίηση των ανθρώπι-
νων και υλικών πόρων.
β) Η µελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση διεθνών πρα-

κτικών 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 Ε-

φάπαξ.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέ-

µονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής: α) Τµήµα Αναλο-
γιστικών 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 αι-
τιών, την ανάλυση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυ-
ξης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος.
αβ) Κατάρτιση αναλογιστικών µελετών, σχετιζοµένων

προς την οικονοµική πορεία του e-Ε.Φ.Κ.Α. γενικά, κα-
θώς 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 ασφαλιστι-
κών µεγεθών και υπολογισµός σχετικών δεικτών. 
αδ) Προβλέψεις και εκτιµήσεις ασφαλιστικών µεγεθών

και σύνταξη συναφών εκθέσεων.
αε) Ανάπτυξη αναλογιστικού µοντέλου και παρακο-

λούθηση των αποτελεσµάτων του σε ετήσια βάση. 
αστ) Εκπόνηση αναλογιστικών µελετών και αναλύσε-

ων για θέµατα συντάξεων και ασφάλισης.
β) Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµικών Αναλύσεων µε

τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
βα) Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκµηρίωση και ενη-

µέρωση των γεωγραφικών, δηµογραφικών, οικονοµικών,
κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στην ε-
φαρµογή του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστή-
µατος και παροχή της αναγκαίας τεκµηρίωσης και πλη-
ροφόρησης.
ββ) Παροχή επιστηµονικής υποστήριξης στα όργανα

διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βγ) Κατάρτιση µελετών και προβλέψεων µε τη χρησι-

µοποίηση των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης, α-
ξιολόγηση των αποτελεσµάτων και σύνταξη συναφών
εκθέσεων.
βδ) Ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων

δηµογραφικής κίνησης, αναπαραγωγής, νοσηρότητας,
θνησιµότητας, εργατικών ατυχηµάτων των ασφαλισµέ-
νων και κατάρτιση συναφών εκθέσεων.
βε) Κατάρτιση οικονοµικών µελετών σχετιζοµένων

προς την οικονοµική πορεία του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και

93



προς την κατά κλάδους και τοµείς δραστηριότητά του.
βστ) Διενέργεια τακτικών και έκτακτων µετρήσεων

που αφορούν στο επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών α-
πό τις προσφερόµενες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλι-
σης.
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 στοι-

χείων για την εφαρµοζόµενη ασφαλιστική και συνταξιο-
δοτική πολιτική και ανάπτυξη και διαχείριση συστήµατος
ανάλυσης πληροφοριών και δεδοµένων.
γβ) Συγκέντρωση, ανταλλαγή δεδοµένων και ανάπτυ-

ξη 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, ταξι-

νόµηση, αποθήκευση και διανοµή όλων των στοιχείων,
δεδοµένων και πληροφοριών που χρειάζονται για την
παραγωγή του έργου των Κεντρικών Υπηρεσιών της Δι-
οίκησης.
γδ) Καθορισµός των κανόνων ανταλλαγής δεδοµένων,

καθώς και σύναψη συµφωνιών ανταλλαγής δεδοµένων.
δ) Τµήµα Στατιστικών και Μελετών Επικουρικής και Ε-

φάπαξ µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
δα) Συγκέντρωση και παροχή οικονοµικών και στατι-

στικών στοιχείων για τους κλάδους επικουρικής και εφά-
παξ.
δβ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και µελετών, σχετι-

κά 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 Ε-
θνική Αναλογιστική Αρχή για τους κλάδους επικουρικής
και εφάπαξ.
δδ) Παρακολούθηση του δείκτη βιωσιµότητας των κλά-

δων επικουρικής και εφάπαξ.
δε) Κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης σε οικονοµι-

κά και στατιστικά στοιχεία όλων των υπηρεσιών και των
ελεγκτικών µηχανισµών και παραγωγή και σύνταξη ανα-
φορών που απαιτούνται για τους κλάδους επικουρικής
και εφάπαξ.
δστ) Παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των κλάδων επι-

κουρικής και εφάπαξ για τον τρόπο και τον χρόνο συγκέ-
ντρωσης 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 κλά-
δου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή
ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ει-

δικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγο-
ρίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής µε τις α-
κόλουθες εξαιρέσεις:
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 Υποδι-

εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, προΐστα-
νται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ει-
δικοτήτων ή υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικο-
τήτων.
γ. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύ-

θυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών προΐστανται υ-
πάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφο-
ρικής ή υπάλληλοι κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας
Πληροφορικής.
δ. Στις Διεύθυνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυ-

νηση Διεθνών Συνεργασιών προΐσταται υπάλληλος κα-
τηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονοµι-
κού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλά-
δου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού. Ο Προϊστάµε-
νος πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών άριστης
γνώσης ξένης γλώσσας.
ε. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυν-

ση Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα προΐστανται υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονο-
µικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Δηµοσιονοµικών ή υπάλ-
ληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-
Λογιστικού ή ΤΕ Δηµοσιονοµικών.
στ. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύ-

θυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονο-
µικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας
Διοικητικού-Λογιστικού, κάτοχοι τίτλου σπουδών Οικο-
νοµικής 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 κλά-
δου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή
ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγο-
ρίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υ-
πάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πλη-
ροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδι-
κότητας Μηχανικών και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κα-
τηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέ-
ων.

2. Τµήµατα Διεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων. 
α. Στο Τµήµα Μισθωτών προΐσταται ένας εκ των υπη-

ρετούντων στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του e-
Ε.Φ.Κ.Α., Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους, ο οποίος ο-
ρίζεται από τον Προϊστάµενο του Γραφείου αυτού και
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στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί η αρµοδιότητα ανάθε-
σης των υποθέσεων στους δικηγόρους του Τµήµατος
αυτού.
β. Στα Τµήµατα µη Μισθωτών προΐσταται Νοµικός Σύµ-

βουλος ή Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους ή έµµισθος δικηγόρος, υπό την προϋπόθεση ότι εί-
χε 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 υ-

πάλληλος 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 Υποθέ-
σεων, Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετα-
σχηµατισµού Διαδικασιών, καθώς και Διευθέτησης Ανα-
φορών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλλη-
λοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορι-
κής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κα-
τηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού
ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας
Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλά-
δου/ειδικότητας Μηχανικών.

4. Σε όλα τα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύ-
θυνση Διεθνών Συνεργασιών προΐστανται υπάλληλοι κα-
τηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµι-
κού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλά-
δου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού.

5. Σε όλα τα Τµήµατα των Διευθύνσεων που υπάγονται
στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών προΐστανται υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονο-
µικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλεί-
ψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότη-
τας Διοικητικών Γραµµατέων.

6. Σε όλα τα Τµήµατα των Διευθύνσεων που υπάγονται
στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονο-
µικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλεί-
ψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότη-
τας Διοικητικών Γραµµατέων.

7. Στα Τµήµατα που υπάγονται στις Γενικές Διευθύν-
σεις Συντάξεων, Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα, Επικουρι-
κής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προΐστανται υπάλ-
ληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-
Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Δηµοσιονοµικών ή
υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητι-
κού-Λογιστικού ή ΤΕ Δηµοσιονοµικών ή υπάλληλοι κατη-
γορίας 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/ειδι-
κότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, υ-
πάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητι-
κών Γραµµατέων.

9. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση
Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας προΐστανται υ-
πάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητι-
κού�Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατη-
γορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού
και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλά-
δου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων.

10. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγο-
ρίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού�Οικονοµικού ή
ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ει-
δικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών,
υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητι-
κών Γραµµατέων.

11. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση
Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέ-
γασης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Ανα-
λογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότη-
τας Διοικητικού Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλλη-
λοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών
Γραµµατέων, εκτός:
α. Των Τµηµάτων των Διευθύνσεων Διαχείρισης Ακίνη-

της Περιουσίας και Στέγασης, όπου προΐστανται και υ-
πάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτή-
των ή υπάλληλοι κλάδου ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδι-
κοτήτων.
β. Των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονί-
κης, όπου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχα-
νικών 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 κα-
τηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής και, ελ-
λείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Προσωπικού
Η/Υ.

13. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση
Στρατηγικής και Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι κα-
τηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµι-
κού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας
Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υ-
πάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητι-
κού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλά-
δου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας
ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών και, ελλείψει αυ-
τών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.

14. Σε όλα τα Τµήµατα Διοικητικής Μέριµνας που υπά-
γονται απευθείας στις Γενικές Διευθύνσεις προΐστανται
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητι-
κού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλά-
δου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ
Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικό-
τητας 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.»
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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 τοπο-
θετούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας
Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογι-
στών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλά-
δου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κα-
τηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υ-
πάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχα-
νικών.

2. Στα Τµήµατα Συντονισµού και Υποστήριξης των ΠΥ-
ΣΥ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδι-
κότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγο-
ρίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Α-
ναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας
ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλ-
ληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφο-
ρικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότη-
τας Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδι-
κότητας Διοικητικών Γραµµατέων.

3. Στα Τµήµατα Οικονοµικής Διαχείρισης προΐστανται
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητι-
κού�Οικονοµικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή κατηγορίας TE
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι
κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµα-
τέων.»

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-Οικονο-
µικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότη-
τας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών
ή κατηγορίας TE κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού-Λογι-
στικού.

2. Σε όλα τα Τµήµατα των Τοπικών Διευθύνσεων
προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότη-
τας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλο-
γιστών 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 Μη-
χανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότη-
τας 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 Ασφάλι-

σης (ΠΕΚΑ) εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
β) Των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Κέντρου Εί-

σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εντός έξι (6)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ) Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισµού και Υ-

ποστήριξης (ΠΥΣΥ) εντός τεσσάρων (4) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την έναρξη της παρα-
γωγικής 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, Κα-

βάλας, Ξάνθης, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,
Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας,
Πρέβεζας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ευρυτανίας, Φωκίδας,
Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αρκα-
δίας, Λακωνίας, Λέσβου, Σάµου, Χίου, Α΄, Β΄, Γ΄ Κυκλά-
δων, Α΄, Β΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, εντός έξι (6) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ε) Των Τοπικών Διευθύνσεων Α΄, Β΄ Έβρου, Α΄, Β΄ Η-

µαθίας, Α΄, Β΄ Πέλλας, Α΄, Β΄ Κοζάνης, Α΄, Β΄ Ιωαννί-
νων, Α΄, Β΄ Λάρισας, Α΄, Β΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄ Φθιώτι-
δας, Α΄, Β΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Εύβοιας, Α΄, Β΄, Γ΄ Α-
χαΐας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄,Β΄ Ηλείας, Αρ-
γολίδας, 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, ε-
νταλµατοποίησης και πληρωµής των ληξιπρόθεσµων υ-
ποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ενταχθέντων φο-
ρέων κοινωνικής ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α., έως τη δη-
µοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για την έναρξη της παραγωγι-
κής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-
Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρ-
θρου.
θ) Τα Τµήµατα που περιγράφονται στην µε αριθµ. οικ.

11317/3547/9.3.2017 (Β΄ 1643) κοινή απόφαση του Υφυ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νοµικών, συνεχίζουν να λειτουργούν και υπάγονται στη
Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας µε τις αρµοδιότη-
τες που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση. Η λειτουρ-
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γία των Τµηµάτων αυτών παύει µε τη δηµοσίευση της α-
πόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων 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 Διευθύν-
σεις του e-Ε.Φ.Κ.Α..
ι) Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εκδί-

δεται ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., µπο-
ρούν να συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες των πε-
ριπτώσεων η΄ και θ΄ και να µεταφέρονται αρµοδιότητες
µεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. των
περιπτώσεων αυτών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπι-
κό επίπεδο, έως τη δηµοσίευση της απόφασης του Υ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευ-
θύνσεων 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 Δηµοσί-
ου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την ονοµασία Ίδρυµα Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), η οποία κατόπιν αποφά-
σεων των διοικητικών συµβουλίων των δύο φορέων ί-
σχυε τροποποιηµένη έως τις 31.12.2018, παρατείνεται
αυτοδικαίως από τη λήξη της έως την ηµεροµηνία υπο-
γραφής της νέας συµφωνίας που θα συναφθεί µεταξύ
των δύο φορέων.
Η παράταση του προηγούµενου εδαφίου δεν δύναται

να εκτείνεται πέραν της 30ής.6.2020.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου των επι-

στηµονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρµακοποι-
ών, µηχανικών δύναται να διατίθεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α,
προσωπικό των οικείων επιστηµονικών συλλόγων. Το
προτεινόµενο προσωπικό τοποθετείται µε απόφαση του
Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ επιλογή και απασχολείται προ-
σωρινά στην υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών ή
προπαρασκευαστικών εργασιών των Περιφερειακών Δι-
ευθύνσεων των τοµέων Νοµικών, Υγειονοµικών, Μηχανι-
κών και ΕΔΕ. Με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. µπο-
ρεί να ρυθµίζονται η διαδικασία, οι κατηγορίες των θέσε-
ων, η κατανοµή, ο αριθµός, ο χρόνος απασχόλησης, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή της παρούσας. 
Η δαπάνη της µισθοδοσίας και εν γένει οι πάσης φύ-

σεως αµοιβές των διατιθέµενων µε την παράγραφο 1 βα-
ρύνει τον φορέα προέλευσης.

3. Στις συνιστώµενες µε τον παρόντα νόµο οργανωτι-
κές µονάδες, στις ΠΥΣΥ και στις µονάδες του π.δ.
8/2019 που µε τον παρόντα νόµο τροποποιούνται η αρ-
µοδιότητα και το αντικείµενό τους, δύναται να τοποθε-
τηθούν σε θέσεις προϊσταµένου υπάλληλοι προερχόµε-
νοι από τον  e-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, σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά στις οργανικές
µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δηµοσίου
Τοµέα των άρθρων 59, 60 και 61 του παρόντος νόµου δύ-
ναται να τοποθετούνται σε θέσεις προϊσταµένων, υπάλ-
ληλοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του

ν. 4492/2017 (Α΄156) και του άρθρου 395 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως ισχύει.

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 δι-
καιούχους - φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στο επόµενο εδάφιο. Μέχρι τις 31.3.2020 τα πι-
στωτικά ιδρύµατα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιού-
χοι-φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστεί-
λουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. µε µαγνητικό µέσο τα στοιχεία τι-
µολογίων που αφορούν τις ρυθµιζόµενες µε το άρθρο
αυτό υποχρεώσεις, που τους έχουν εκχωρηθεί. Με από-
φαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α καθορίζονται τα στοι-
χεία των τιµολογίων και η διαδικασία υποβολής. Ο e-
Ε.Φ.Κ.Α. δεν ευθύνεται µε οιονδήποτε τρόπο έναντι πι-
στωτικού ιδρύµατος, εταιρείας πρακτόρευσης και δικαι-
ούχου-φυσικού ή νοµικού προσώπου που παρέλειψε να
αποστείλει τα στοιχεία του προηγούµενου εδαφίου, ακό-
µα και αν σε οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί επίδο-
ση εκχώρησης.»

5. Ο Διοικητής µπορεί, µε απόφασή του, να µεταβιβά-
ζει στους Υποδιοικητές ή σε Προϊσταµένους των οργανι-
κών µονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. αρµοδιότητές του ή το δι-
καίωµα να υπογράφουν κατά περίπτωση «µε εντολή Δι-
οικητή». Οι Υποδιοικητές δύνανται στην περίπτωση µε-
ταβίβασης σε αυτούς αρµοδιοτήτων του Διοικητή να
προβαίνουν σε περαιτέρω µεταβίβασή τους σε Προϊστα-
µένους των οργανικών µονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 104
Ρύθµιση για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδροµικά

εντός του 2013

Στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) προστίθεται
παράγραφος 51 ως εξής:

«51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισµού
του φόρου που εκδόθηκαν µέχρι την 31η.12.2019 µε βά-
ση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Δι-
οίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν ανα-
δροµικά εντός του 2013 � καθίστανται ληξιπρόθεσµες
την 29η.5.2020.»

Άρθρο 105
Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 121
του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας» αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά ως προς την εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του
άνθρακα, έως 31.12.2020 λαµβάνονται υπόψη οι τιµές,
σύµφωνα µε τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης
(NEDC), ενώ από 1.1.2021 και εφεξής, οι τιµές σύµφωνα
µε την παγκοσµίως εναρµονισµένη διαδικασία δοκιµής ε-
λαφρών οχηµάτων (WLTP).» 

Άρθρο 106
Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύ-
λου Τεχνική Υπηρεσία, η οποία αποτελεί οργανική µονά-
δα επιπέδου Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υ-
πουργό.

2. Στην αρµοδιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας ανήκουν
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η ανάθεση και επιτήρηση έργων κατασκευής, συντήρη-
σης, µετατροπής και λειτουργίας κάθε τύπου Δοµών
Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων ασύ-
λου, προσφύγων και µεταναστών, καθώς και των Προα-
ναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών µόνον ό-
ταν αυτά ανεγείρονται σε κοινό ενιαίο γεωτεµάχιο µε
κάθε είδους άλλη δοµή του παρόντος, και συναφών υπο-
δοµών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδοµών κάθε υ-
πηρεσίας αρµοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθώς και η ανάθεση και εκπόνηση σχε-
τικών µελετών και η παροχή σχετικών υπηρεσιών.

3. Στην Τεχνική Υπηρεσία µεταφέρεται το σύνολο των
αρµοδιοτήτων, των οργανικών θέσεων και του προσωπι-
κού που υπηρετεί στο Τµήµα Μελετών και Κατασκευών
της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Προµηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονοµικών Υ-
πηρεσιών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 του π.δ. 9/2020 (Α΄9) και στο Τµήµα Τεχνικής Υ-
ποστήριξης της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α΄51). Το Τµήµα Μελετών
και Κατασκευών και το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης του
ανωτέρω εδαφίου καταργούνται

4. Της Τεχνικής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Κατά την πρώτη εφαρµογή του
παρόντος η θέση προϊσταµένου µπορεί να πληρούται α-
πό: (α) δηµόσιο υπάλληλο µε σχέση εργασίας δηµοσίου
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρε-
τεί σε υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωµένες ή περιφε-
ρειακές του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθ-
µού και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνη-
ση όπως οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης µε τοποθέτη-
ση, µετακίνηση ή βάσει των διατάξεων περί αναπλήρω-
σης του Υπαλληλικού Κώδικα µε απόφαση του Υπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος
ανήκει οργανικά στον φορέα ή µε απόσπαση µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Ε-
σωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις για δύο (2)
έτη και µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, ή (β) µε
διορισµό µετακλητού υπαλλήλου, ο οποίος διορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Η
διάρκεια διορισµού του µετακλητού υπαλλήλου δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεµβρίου 2021. Για τα προ-
σόντα και τις αποδοχές των µετακλητών υπαλλήλων ε-
φαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4622/2019
(Α΄133).

5. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνι-
στώνται τρεις (3) επιπλέον θέσεις προσωπικού ως ακο-
λούθως: µία (1) ΠΕ Μηχανικών, µία (1) ΠΕ Γεωλόγων και
µία (1) θέση κλητήρα ΥΕ. Οι θέσεις αυτές κατανέµονται
µε το παρόν στην Τεχνική Υπηρεσία.

6. Οι οργανικές θέσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας δύνα-
νται να καλύπτονται από δηµόσιο υπάλληλο µε σχέση
εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου µε από-
σπαση υπαλλήλου, µονίµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρε-
σίες κεντρικές, αποκεντρωµένες ή και περιφερειακές,
του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανι-

σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθµού και
των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως
εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρ-
χή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, η οποία
διαρκεί δύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης και πραγ-
µατοποιείται είτε µε µετακίνηση µε απόφαση του αρµο-
δίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου είτε µε απόσπαση µε κοινή απόφαση των αρµοδίων
οργάνων των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου,
Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υ-
πουργείου κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις
για δύο (2) έτη και µε δυνατότητα ισόχρονης παράτα-
σης. 

7. Στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µετα-
κλητών υπαλλήλων εκ των οποίων η µία (1) ΠΕ Γεωλό-
γων και οι υπόλοιπες ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, οι οποίες
πληρούνται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου µε την οποία ανατίθενται και τα ειδικότερα
καθήκοντά τους. Οι ως άνω θέσεις µετακλητών καταρ-
γούνται αυτοδικαίως την 31η Δεκεµβρίου 2021. Για τα
προσόντα και τις αποδοχές των µετακλητών υπαλλήλων
εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4622/2019
(Α΄133).

Άρθρο 107
Αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα έργων 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου ανήκουν ο σχεδιασµός, η ανάθεση και η επί-
βλεψη έργων κατασκευής, συντήρησης, µετατροπής και
λειτουργίας κάθε είδους δοµών υποδοχής και φιλοξε-
νίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και µεταναστών, των
συναφών υποδοµών και εγκαταστάσεων, καθώς και των
υποδοµών στέγασης των κάθε είδους υπηρεσιών του.

2. Μέχρι τον διορισµό Υπηρεσιακού Γραµµατέα κατά
την έννοια του άρθρου 36 του ν. 4622/2019, στα έργα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου καθήκοντα Προϊσταµένης Αρχής ασκεί ο Υπουργός
Μετανάστευσης και Ασύλου. Καθήκοντα Διευθύνουσας
Υπηρεσίας ασκεί η Τεχνική Υπηρεσία που συστάθηκε µε
το προηγούµενο άρθρο του παρόντος.

3. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνι-
στάται Τεχνικό Συµβούλιο, το οποίο γνωµοδοτεί για τα
θέµατα που ορίζει η οικεία νοµοθεσία ως προς τα έργα
αρµοδιότητας του Υπουργείου. Το Τεχνικό Συµβούλιο α-
ποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος
αναπληρώνεται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Υ-
ποδοχής και Ταυτοποίησης, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του ίδιου

Υπουργείου, κατηγορίας ΠΕ, µε αναπληρωτή µηχανικό
της ίδιας Υπηρεσίας,
γ) τον Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που ορίζε-
ται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους, ως µέλος και
δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου
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της Ελλάδος (ΤΕΕ), που ορίζονται µε τους αναπληρωτές
τους από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, ως µέλη.
Το Τεχνικό Συµβούλιο λειτουργεί και χωρίς τον ορισµό

των εκπροσώπων του ΤΕΕ, εάν αυτοί δεν ορισθούν µέσα
σε έναν (1) µήνα από την περιέλευση του σχετικού ερω-
τήµατος στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΤΕΕ.

4. Το Τεχνικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

5. Στα µέλη του Τεχνικού Συµβουλίου δεν καταβάλλε-
ται οποιαδήποτε αµοιβή ή αποζηµίωση.

Άρθρο 108
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,                                                                2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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