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ΠΡΟΘΗΚΗ – ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ με τίτλο 

«Κώδικασ Δικαςτικών Τπαλλήλων» 

 

Άρθρο 1 

φμπραξη e-ΕΦΚΑ με πιςτοποιημζνουσ επαγγελματίεσ για την επιτάχυνςη τησ απονομήσ 

ςυνταξιοδοτικών παροχών 

1.α. Ριςτοποιθμζνοι επαγγελματίεσ μποροφν να ςυμπράττουν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 

κεφαλαίου αυτοφ, ςτθ διαδικαςία απονομισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν (κφριων 

ςυντάξεων, επικουρικϊν ςυντάξεων και εφάπαξ) από τον Ηλεκτρονικό Εκνικό Φορζα 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (e-ΕΦΚΑ).  

β. Οι πιςτοποιθμζνοι επαγγελματίεσ: α) διαπιςτϊνουν τον χρόνο αςφάλιςθσ ςε ζνα ι 

περιςςότερουσ οργανιςμοφσ κυρίασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ και εκδίδουν ςχετικι 

βεβαίωςθ, β) διαπιςτϊνουν τθν φπαρξθ ι μθ οφειλομζνων ειςφορϊν του 

αυτοαπαςχολοφμενου ι ελεφκερου επαγγελματία αςφαλιςμζνου και εκδίδουν ςχετικι 

βεβαίωςθ ι υποβάλλουν αίτθςθ για ρφκμιςθ, γ) υπολογίηουν το οφειλόμενο ποςό για τθν 

αναγνϊριςθ πλαςματικοφ χρόνου και εκδίδουν ςχετικι βεβαίωςθ, δ) ςυντάςςουν τθν 

προςυνταξιοδοτικι βεβαίωςθ του άρκρου 47 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), ε) ςυντάςςουν 

ςχζδιο πράξθσ διακανονιςμοφ οφειλϊν των παρ. 1, 2 και 3 του άρκρου 61 του ν. 3863/2010 

(Α’ 115) και ςτ) ςυντάςςουν ςχζδιο απόφαςθσ προςωρινισ ςφνταξθσ, κακϊσ και οριςτικισ 

κφριασ και επικουρικισ ςφνταξθσ 

γ. Σε περίπτωςθ παράλλθλθσ ι διαδοχικισ αςφάλιςθσ, οι βεβαιϊςεισ και τα ςχζδια 

αποφάςεων τθσ περ. β) περιλαμβάνουν τα παραπάνω ςτοιχεία για όλα τα ταμεία, ςτα 

οποία ο αςφαλιςμζνοσ είχε αςφαλιςκεί ι όφειλε να ζχει αςφαλιςκεί. 

δ. Τα ςχζδια και οι βεβαιϊςεισ τθσ περ. β) που ςυντάςςουν και καταχωρίηουν οι 

πιςτοποιθμζνοι επαγγελματίεσ παράγουν πλιρθ απόδειξθ ωσ προσ τα ςτοιχεία που 

εμπεριζχονται ςε αυτζσ. 

ςτ. Με βάςθ τισ βεβαιϊςεισ τθσ περ. β οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του e-ΕΦΚΑ υπολογίηουν το 

ποςό τθσ ςφνταξθσ και εκδίδουν τθν πράξθ απονομισ τθσ ςφνταξθσ. Η πράξθ απονομισ τθσ 

ςφνταξθσ αναρτάται ςτθν προςωπικι κυρίδα του πολίτθ ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΨΡ-gov.gr), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 26 

του ν. 4727/2020. Πταν υποβλθκεί ςχζδιο προςωρινήσ ι οριςτικισ ςφνταξθσ κφριασ ή 

επικουρικήσ, θ ςυνταξιοδοτικι απόφαςθ εκδίδεται εντόσ προκεςμίασ  τριάντα (30) θμερϊν 

από τθν υποβολι του ςχεδίου  απόφαςθσ. Με τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 

αυτισ, το ςχζδιο κεωρείται εγκεκριμζνο και επζχει κζςθ πράξθσ απονομισ ςφνταξθσ, θ 

οποία αναρτάται ςτθν προςωπικι κυρίδα του πολίτθ ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΨΡ-gov.gr).  
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η. Οι υπάλλθλοι που εκδίδουν πράξεισ απονομισ ςφνταξθσ, κφριασ ι επικουρικισ, ι εφάπαξ 

με βάςθ τα ςχζδια και τισ βεβαιϊςεισ τθσ περ. β), δεν ζχουν καμία ευκφνθ για εγγραφζσ και 

ενδείξεισ των πράξεων που οφείλονται ςε ςφάλματα των βεβαιϊςεων. 

2.α. Για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παρ. 1 μποροφν, μετά από επιτυχι περάτωςθ 

ςεμιναρίου επιμόρφωςθσ, να πιςτοποιθκοφν: α) μζλθ των Δικθγορικϊν Συλλόγων τθσ 

χϊρασ με τριετι τουλάχιςτον άςκθςθ δικθγορίασ και β) μζλθ του Οικονομικοφ 

Επιμελθτθρίου λογιςτζσ-φοροτεχνικοί Α’ τάξθσ. 

β. Η εκπαίδευςθ και θ πιςτοποίθςθ των επαγγελματιϊν τθσ παρ. 1 γίνεται από τουσ 

οικείουσ επαγγελματικοφσ ςυλλόγουσ τουσ.  

γ. Οι πιςτοποιθμζνοι επαγγελματίεσ εγγράφονται ςε ειδικό μθτρϊο πιςτοποιθμζνων 

επαγγελματιϊν που τθρείται ςτον e-ΕΦΚΑ, εποπτεφεται από αυτόν και είναι προςβάςιμο 

μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΨΡ-gov.gr). 

3.α. Οι πιςτοποιθμζνοι επαγγελματίεσ αςκοφν το ζργο τουσ μετά από ανάκεςθ που γίνεται 

από τον ενδιαφερόμενο αςφαλιςμζνο ι τον δικαιοδόχο του αςφαλιςμζνου.  

β. Η ανάκεςθ από τον ενδιαφερόμενο αςφαλιςμζνο ι δικαιοδόχο γίνεται μζςω υπεφκυνθσ 

διλωςθσ του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που απευκφνεται ςτον e-ΕΦΚΑ, με βεβαίωςθ του 

γνθςίου τθσ υπογραφισ του ανακζτοντοσ από δθμόςια υπθρεςία ι μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πφλθσ gov.gr, και κακορίηει το ειδικότερο αντικείμενο του ζργου. Η ανάκεςθ μπορεί να 

γίνει και με καταχϊρθςθ ςε ειδικι πλατφόρμα ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του e-ΕΦΚΑ 

που είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΨΡ- 

gov.gr), ςτθν οποία ειςζρχονται ο ενδιαφερόμενοσ αςφαλιςμζνοσ και ο πιςτοποιθμζνοσ 

επαγγελματίασ χρθςιμοποιϊντασ τουσ τρόπουσ αυκεντικοποίθςθσ του άρκρου 24 του ν. 

4727/2020 για χριςθ υπθρεςιϊν μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ (ΕΨΡ-gov.gr). Ο e-

ΕΦΚΑ καταβάλλει κατ’ αποκοπιν αποηθμιϊςεισ ςτουσ πιςτοποιθμζνουσ επαγγελματίεσ για 

κάκε επιμζρουσ πράξθ από αυτζσ τθσ περ. β τθσ παρ. 1.  Οι αποηθμιϊςεισ που 

καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ είναι αφορολόγθτεσ, ακατάςχετεσ και ανεκχϊρθτεσ και δεν 

υπόκεινται ςε κανενόσ είδουσ φόρο και ειςφορά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ 

ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167). 

γ. Με τθν ανάκεςθ παρζχεται αυτοδικαίωσ, ακόμθ κι εάν δεν μνθμονεφεται ρθτϊσ ςτο 

ςχετικό ζγγραφο, εξουςιοδότθςθ για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων που 

αφοροφν ςτον ανακζςαντα αςφαλιςμζνο ι δικαιοδόχο. Η αποδοχι τθσ ανάκεςθσ γίνεται με 

ςυνυπογραφι του πιςτοποιθμζνου επαγγελματία ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ, θ οποία όμωσ 

δεν απαιτεί κεϊρθςθ του γνθςίου αυτισ, ι με τθ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα του e-ΕΚΦΑ τθσ περ. β). 

δ. Οι βεβαιϊςεισ και τα ςχζδια αποφάςεων τθσ περ. γ) τθσ παρ. 1 που εκδίδουν και 

ςυντάςςουν, αντίςτοιχα, οι πιςτοποιθμζνοι επαγγελματίεσ ςυνοδεφουν τθν θλεκτρονικι 

αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ και υποβάλλονται, μαηί με τα αναγκαία δικαιολογθτικά, ςε      

ψθφιοποιθμζνα ζντυπα αντίγραφα μαηί με τθν θλεκτρονικι αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ. 

Συνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 που απευκφνεται ςτον e-ΕΦΚΑ, με 

βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του πιςτοποιθμζνου επαγγελματία από δθμόςια 

υπθρεςία ι μζςω τθσ θλεκτρονικισ πφλθσ gov.gr, με τθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά      
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τουσ. Η καταχϊρθςι τουσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του e-ΕΦΚΑ υπζχει και κζςθ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ με το παραπάνω περιεχόμενο. Επίςθσ, μποροφν να υποβλθκοφν και 

ςε προγενζςτερο ι μεταγενζςτερο τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ ςτάδιο. 

ε. Τα πρωτότυπα ζγγραφα που τεκμθριϊνουν τισ βεβαιϊςεισ και αποφάςεισ τθσ περ. γ) τθσ 

παρ. 1 υποβάλλονται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ υποβολι τθσ αίτθςθσ τθσ περ. δ) 

ςτον e-ΕΦΚΑ. 

4.α. Η αρμόδια υπθρεςία του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικά κάκε μινα τυχαίο 

δειγματολθπτικό ζλεγχο ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% των πράξεων απονομισ ςφνταξθσ που 

εκδόκθκαν βάςει βεβαιϊςεων πιςτοποιθμζνων επαγγελματιϊν τον προθγοφμενο μινα. 

Επίςθσ, γίνεται ζλεγχοσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ απονομισ ςυνταξιοδοτικϊν 

παροχϊν και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ που επιλζγονται κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ βάςει 

κριτθρίων, όπωσ το φψοσ τθσ απονεμόμενθσ ςφνταξθσ ι περιπτϊςεισ οριακισ κεμελίωςθσ 

του ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ. 

β. Εάν από μεταγενζςτερο ζλεγχο προκφψει ότι βεβαιϊςεισ ι ςχζδια αποφάςεων τθσ περ. 

γ) τθσ παρ. 1 με βάςθ τισ οποίεσ χορθγικθκε θ ςφνταξθ είναι εςφαλμζνα ι ελλιπι, θ 

απόφαςθ απονομισ ςφνταξθσ που βαςίηεται ς’ αυτζσ, κατά περίπτωςθ, ανακαλείται ι 

μεταρρυκμίηεται λόγω πλάνθσ περί τα πράγματα το αργότερο εντόσ δεκαετίασ από τθν 

ζκδοςθ τθσ πράξθσ απονομισ τθσ ςφνταξθσ.  

5.α. Εάν από τουσ ελζγχουσ τθσ παρ. 4 διαπιςτωκεί ότι ο πιςτοποιθμζνοσ επαγγελματίασ 

ζχει εκδϊςει εςφαλμζνεσ ι ελλιπείσ βεβαιϊςεισ που αφοροφν ςε τρεισ τουλάχιςτον 

αςφαλιςμζνουσ, θ πιςτοποίθςι του ανακαλείται με απόφαςθ του Διοικθτι του e-ΕΦΚΑ και 

αποκλείεται θ εκ νζου χοριγθςι τθσ για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν. 

β. Ο πιςτοποιθμζνοσ επαγγελματίασ, εάν το ςφάλμα ι οι ελλείψεισ ςτισ βεβαιϊςεισ που 

εκδίδει οφείλεται ςε βαρεία αμζλεια ι δόλο, ευκφνεται εισ ολόκλθρον με τον αχρεωςτιτωσ 

λαβόντα για τθν επιςτροφι ποςϊν που καταβλικθκαν αχρεωςτιτωσ εξαιτίασ του 

ςφάλματοσ. Τα ωσ άνω ποςά αναηθτοφνται βάςει του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 

(ΚΕΔΕ) εντόκωσ. Επίςθσ, είναι δυνατι με απόφαςθ του διοικθτι του e-ΕΦΚΑ θ επιβολι 

διοικθτικοφ προςτίμου από χίλια (1.000) ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ για κάκε 

εςφαλμζνθ βεβαίωςθ ι ςχζδιο που οφείλεται ςε βαρεία αμζλεια ι δόλο. 

γ. Οι πιςτοποιθμζνοι επαγγελματίεσ ζχουν το δικαίωμα να αςκιςουν αυτοτελϊσ κατά των 

πράξεων μεταρρφκμιςθσ ι ανάκλθςθσ ςυντάξεων τθσ περ. β) τθσ παρ. 4 προςφυγι ουςίασ 

ενϊπιον των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων, όταν οι ανακαλοφμενεσ ι 

μεταρρυκμιηόμενεσ ςυντάξεισ απονεμικθκαν βάςει βεβαιϊςεων ι ςχεδίων που εξζδωςαν. 

6. α. Σκοπόσ επεξεργαςίασ των ανωτζρω δεδομζνων είναι θ απονομι ςυντάξεων από τον e-

ΕΦΚΑ. Η νόμιμθ βάςθ επεξεργαςίασ των απλϊν προςωπικϊν δεδομζνων των 

αςφαλιςμζνων είναι το περ. γ) και ε) τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 

(Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων, «ΓΚΡΔ», L 119). Νομικι βάςθ 

επεξεργαςίασ των ειδικϊν κατθγοριϊν προςωπικϊν δεδομζνων είναι θ περ. β) τθσ παρ. 2 

του άρκρου 9 του ΓΚΡΔ και θ περ. α) τθσ παρ. 1  του άρκρου 22 του ν. 4624/2019 (Α’ 137). 
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β. Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ τθσ παροφςασ, ο e-ΕΦΚΑ ενεργεί υπό τθν ιδιότθτα του 

υπευκφνου επεξεργαςίασ κατά τθν ζννοια τθσ περ. 7 του άρκρου 4 του ΓΚΡΔ και οι 

πιςτοποιθμζνοι επαγγελματίεσ ενεργεί υπό τθν ιδιότθτα των εκτελοφντων τθν επεξεργαςία 

κατά τθν ζννοια τθσ περ. 8 του άρκρου 4 του ΓΚΡΔ. Αμφότεροι οφείλουν να τθροφν τισ 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του ΓΚΡΔ και του ν. 4624/2019, και ιδίωσ, οι 

εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία: 

βα) επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα των αςφαλιςμζνων μόνο βάςει 

καταγεγραμμζνων εντολϊν του e-ΕΦΚΑ, ωσ υπευκφνου επεξεργαςίασ, 

ββ) αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ 

των κακθκόντων τουσ, 

βγ) λαμβάνουν όλα τα μζτρα που απαιτοφνται για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου και τθσ 

αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ δυνάμει του άρκρου 32 του ΓΚΡΔ.  

γ. Η επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων από τουσ πιςτοποιθμζνουσ επαγγελματίεσ 

διζπεται από ςφμβαςθ που καταρτίηεται μεταξφ του e-ΕΦΚΑ και του Ριςτοποιθμζνου 

Επαγγελματία, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 28 του ΓΚΡΔ με τθν οποία αποδζχονται 

εγγράφωσ και τθν πολιτικι προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων του e-ΕΦΚΑ. Κατά τθν 

επεξεργαςία των δεδομζνων λαμβάνονται τα απαραίτθτα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα 

για τθν αςφάλεια αυτϊν και τα οποία αναφζρονται αναλυτικά ςτθ ςφμβαςθ που κα 

ςυναφκεί.  

δ. Για τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ οι πιςτοποιθμζνοι επαγγελματίεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε 

όλα τα ςτοιχεία και δεδομζνα που τθροφνται ςε θλεκτρονικά και ζγχαρτα αρχεία του e-

ΕΦΚΑ, τα οποία αφοροφν ςτον αςφαλιςμζνο που τουσ ανζκεςε τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ ι τθ 

ςφνταξθ ςχεδίου τθσ περ. γ) τθσ παρ. 1, και ζχουν τθ δυνατότθτα να καταχωρίηουν τισ 

βεβαιϊςεισ και, όταν απαιτείται, κάκε αναγκαίο ςτοιχείο ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του 

e- ΕΦΚΑ, το οποίο είναι προςβάςιμο μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ (ΕΨΡ-gov.gr), κατόπιν αυκεντικοποίθςισ τουσ, ςφμφωνα  με  το άρκρο 24 του ν. 

4727/2020. 

7.α. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων ορίηονται θ φλθ και 

το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ των πιςτοποιθμζνων επαγγελματιϊν, οι λεπτομζρειεσ για τθ 

διαδικαςία επιμόρφωςθσ και εγγραφισ ςτο ειδικό μθτρϊο πιςτοποιθμζνων επαγγελματιϊν 

και για τθ διαπίςτωςθ τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του, θ διαδικαςία και τα κριτιρια επιβολισ 

κυρϊςεων και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ. Με τθν 

ίδια ι όμοια απόφαςθ περιορίηονται ι διευρφνονται οι κατθγορίεσ ςυντάξεων, για τισ 

οποίεσ  μποροφν να χορθγοφνται βεβαιϊςεισ ι να ςυντάςςονται ςχζδια αποφάςεων από 

τουσ πιςτοποιθμζνουσ επαγγελματίεσ αυτοφ του κεφαλαίου, αυξάνεται το ποςοςτό 

υποκζςεων, επί των οποίων γίνεται υποχρεωτικόσ δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ, ορίηεται 

ανϊτατοσ αρικμόσ υποκζςεων που μποροφν να χειρίηονται ταυτοχρόνωσ οι πιςτοποιθμζνοι 

επαγγελματίεσ τθσ παρ. 1 και ορίηονται τα πρότυπα ζγγραφα ςχεδίων αποφάςεων και 

βεβαιϊςεων, κακϊσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξουςιοδότθςθσ που ζχουν λάβει. 

β. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

κακορίηεται το κατ’ αποκοπιν ποςόν τθσ αποηθμίωςθσ που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ 
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για κάκε μία από τισ εργαςίεσ τθσ περ. γ) τθσ παρ. 1, οι προχποκζςεισ και ο τρόποσ 

καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ αυτισ και ο τρόποσ αποτφπωςισ τθσ ςτα βιβλία του 

πιςτοποιθμζνου επαγγελματία.       

γ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων και Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ ρυκμίηονται τα ειδικότερα ηθτιματα ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και 

λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ περ. β) τθσ παρ. 3, οι τυχόν απαιτοφμενεσ 

διαλειτουργικότθτεσ με πλθροφοριακά ςυςτιματα των φορζων του δθμοςίου τομζα και 

κάκε ςυναφισ τεχνικι ι άλλθ λεπτομζρεια. 

δ. Με απόφαςθ του Διοικθτι του e-ΕΦΚΑ ορίηονται ςε κάκε υπθρεςία ζκδοςθσ ςυντάξεων 

αρμόδιοι υπάλλθλοι για τθν απρόςκοπτθ ςυνεργαςία των πιςτοποιθμζνων επαγγελματιϊν 

με τον e-ΕΦΚΑ, τθ χοριγθςθ ςτοιχείων από το φυςικό ι τα θλεκτρονικά αρχεία και τθν 

απάντθςθ ςε ερωτιματα που αφοροφν ςτισ υποκζςεισ που εξετάηουν οι πιςτοποιθμζνοι 

επαγγελματίεσ.  

8. Τα ςχζδια και οι βεβαιϊςεισ τθσ περ. γ) τθσ παρ. 1 αξιοποιοφνται και για τθ χοριγθςθ 

ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν επί αιτιςεων που είναι εκκρεμείσ κατά τθ δθμοςίευςθ του 

παρόντοσ. 

 

Άρθρο 2 

Χρόνοσ αςφάλιςησ ςτον πρώην ΟΓΑ –Σροποποίηςη του άρθρου 34 ν. 4387/2016 

1. Στο τζλοσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 34 του ν. 4387/2016 (Α 85) προςτίκεται περ. γ) ωσ εξισ:       

«γ. Χρόνοσ αςφάλιςθσ ζωσ τισ 31.12.2016 ςτον πρϊθν Κλάδο Ρρόςκετθσ Αςφάλιςθσ και 

ςτον πρϊθν Κλάδο Κφριασ Αςφάλιςθσ Αγροτϊν του πρϊθν ΟΓΑ, για τον οποίο οι 

αςφαλιςμζνοι δεν πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 9 του ν. 

3050/2002 (Αϋ 214), και βάςει τθσ αςκοφμενθσ δραςτθριότθτασ πρόεκυπτε υποχρζωςθ 

αςφάλιςθσ ςτον πρϊθν ΟΑΕΕ, παραμζνει ωσ χρόνοσ αςφάλιςθσ ςτον πρϊθν ΟΓΑ.  

Οι ανωτζρω αςφαλιςμζνοι κεωρείται ότι καλϊσ αςφαλίηονται ςτον πρϊθν ΟΓΑ και μετά τθν 

1θ.1.2017, κατά παρζκκλιςθ του άρκρου 2 του ν. 4554/2018 (Αϋ 130), εφόςον ςυνεχίηουν 

να αςκοφν τθν ίδια δραςτθριότθτα, και εξαιροφνται τθσ αςφάλιςθσ του πρϊθν ΟΑΕΕ.  

Τυχόν οφειλζσ ςτον πρϊθν ΟΑΕΕ, βεβαιωμζνεσ ι μθ, που ζχουν προκφψει για τισ ανωτζρω 

περιπτϊςεισ αςφαλιςμζνων, διαγράφονται και δεν αναηθτοφνται.  

Τυχόν ποςά που ζχουν καταβλθκεί ζναντι των ανωτζρω οφειλϊν πριν από τθν ιςχφ του 

παρόντοσ δεν αναηθτοφνται και προςμετρϊνται κατά τον υπολογιςμό τθσ ςφνταξθσ ωσ 

ειςφορζσ ςτον πρϊθν ΟΓΑ. 

Ειδικά για τουσ ιδιοκτιτεσ τουριςτικϊν καταλυμάτων εξακολουκεί να ιςχφει το άρκρο 35 

του ν. 4670/2020 (Αϋ 43).» 

2. Το παρόν άρκρο εφαρμόηεται και επί των εκκρεμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ και 

εκκρεμϊν υποκζςεων αμφιςβθτιςεων ενϊπιον αρμόδιων διοικθτικϊν οργάνων.».  

 

 



6 
 

Άρθρο 3 

Προςυνταξιοδοτική βεβαίωςη από τον e-ΕΦΚΑ και πιςτοποιημζνουσ επαγγελματίεσ     – 

Σροποποίηςη του άρθρου 47 ν. 2676/1999       

     1.      Οι παρ. 1 και 3 του άρκρου 47 του ν. 2676/1999 (Αϋ 1) τροποποιοφνται ωσ προσ τον 

φορζα αςφάλιςθσ, θ παρ. 2 τροποποιείται ωσ προσ τον φορζα υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

προςδιοριςμοφ του χρόνου αςφάλιςθσ και το άρκρο  47 διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

«1. Μετά από αίτθςθ του αςφαλιςμζνου, που υποβάλλεται ςτα τελευταία δφο (2) χρόνια 

πριν από τθν θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ του ορίου θλικίασ για ςυνταξιοδότθςθ, ο e-ΕΦΚΑ 

υποχρεοφται να προβαίνει ςε προςδιοριςμό του χρόνου αςφάλιςισ του και να χορθγεί τθν 

αντίςτοιχθ προςυνταξιοδοτικι βεβαίωςθ, αφοφ καλζςει τον αςφαλιςμζνο να ςυμπλθρϊςει 

τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογθτικά. 

Η βεβαίωςθ εξομοιϊνεται με απόφαςθ, αποτελεί εκτελεςτι πράξθ τθσ Διοίκθςθσ  και 

υπόκειται ςτισ διοικθτικζσ προςφυγζσ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία. 

Η υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ αποφαίνεται εντόσ τριϊν (3) 

μθνϊν από τθ ςυμπλιρωςθ των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. 

2. Πταν ο αςφαλιςμζνοσ ζχει υπαχκεί ςτθν αςφάλιςθ περιςςότερων του ενόσ πρϊθν 

αςφαλιςτικϊν φορζων, θ αίτθςθ είναι υποχρεωτικι, υποβάλλεται άπαξ, λογίηεται δε ότι 

ςυμπεριλαμβάνει όλουσ τουσ πρϊθν αςφαλιςτικοφσ φορείσ. Η ςχετικι προςυνταξιοδοτικι 

βεβαίωςθ ςυνυποβάλλεται με τθν αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ.  

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων που εκδίδεται φςτερα 

από πρόταςθ του e-ΕΦΚΑ κακορίηονται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ και τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα ςτοιχεία και το 

περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν 

εφαρμογι του παρόντοσ.» 

2. Οι προςυνταξιοδοτικζσ βεβαιϊςεισ του άρκρου 47 του ν. 2676/1999 (Α’ 1) μποροφν να 

εκδίδονται και από πιςτοποιθμζνουσ επαγγελματίεσ του άρκρου 1 και παράγουν πλιρθ 

απόδειξθ ωσ προσ τα ςτοιχεία που εμπεριζχονται ςε αυτζσ. 

     3. Η ιςχφσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 47 του ν. 2676/1999 άρχεται από τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ του ειδικοφ μθτρϊου  πιςτοποιθμζνων επαγγελματιϊν που τθρείται ςτον e-

ΕΦΚΑ. 

 

 

Άρθρο 4 
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Σεκμήριο από Δελτίο Ατομικήσ και Τπηρεςιακήσ Κατάςταςησ (ΔΑΤΚ) - Σροποποίηςη      

του άρθρου 17 ν. 4670/2020 

     1. Στο τζλοσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 17 του ν. 4670/2020 (Αϋ 43) προςτίκενται δφο νζα 

εδάφια και θ παρ. 3 διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

«3. Σε περίπτωςθ αςφαλιςμζνου του Δθμοςίου, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου 

(Ν.Ρ.Δ.Δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Αςφαλείασ και των Ο.Τ.Α., 

ςυμπλθρϊνεται το Δελτίο Ατομικισ και Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν οριςτικι παραλαβι τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ και τθσ αίτθςθσ 

απονομισ εφάπαξ παροχισ και τθν ζναρξθ τθσ επεξεργαςίασ τουσ. 

Το ΔΑΥΚ ςυμπλθρϊνεται θλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ από τθν 

οποία αποχωρεί ο αςφαλιςμζνοσ, ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει και καταχωρεί ςτο ΔΑΥΚ και τα 

ςτοιχεία προχπθρεςίασ ςε άλλουσ φορείσ του Δθμοςίου. 

Το ΔΑΥΚ οριςτικοποιείται από τον κατά περίπτωςθ προϊςτάμενο του αρμόδιου υπαλλιλου. 

Κατόπιν οριςτικοποίθςθσ του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλζον επιβεβαίωςθ των 

δεδομζνων από φυςικά παραςτατικά για τθν ζκδοςθ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ και 

απόφαςθσ εφάπαξ παροχισ. 

Δελτία Ατομικισ Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ που ζχουν εκδοκεί και πριν από τθν 26θ.11.2020 

και ζχουν οριςτικοποιθκεί από τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο προϊςτάμενο του υπαλλιλου 

δεν απαιτοφν καμία επιπλζον επιβεβαίωςθ των δεδομζνων από φυςικά παραςτατικά για 

τθν ζκδοςθ ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ και απόφαςθσ εφάπαξ παροχισ. Σε περίπτωςθ που 

αςφαλιςμζνοσ διακζτει χρόνο αςφάλιςθσ που δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί ςε ΔΑΥΚ εκδοκζν 

πριν τισ 26.11.2020 ςυνυποβάλλει κατά τθν αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ οποιοδιποτε ζγγραφο 

ςτοιχείο τθσ παρ. 3 του άρκρου 1 του π.δ. 102/2004 (Αϋ 70).» 

2. Το παρόν άρκρο καταλαμβάνει και τισ εκκρεμείσ αιτιςεισ ςυνταξιοδότθςθσ. 

 

Άρθρο 5 

Όριο οφειλών ςε αςφαλιςτικό φορζα – Σροποποίηςη άρθρου 61 ν. 3863/2010 (Α 115) 

1. Η      παρ. 1 τροποποιείται ωσ προσ τθν ζναρξθ καταβολισ ςφνταξθσ, οι παρ. 2 και 3 

τροποποιοφνται, θ  περ. α τθσ παρ. 4 του άρκρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) καταργείται 

και το άρκρο διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«1. Η ςφνταξθ καταβάλλεται από τθν θμερομθνία που ορίηει το άρκρο 1 του ν. 4554/2018 

(Α’ 130), εκτόσ εάν ο αςφαλιςμζνοσ προχωριςει ςε διακανονιςμό των οφειλϊν του 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3, οπότε θ ςφνταξθ καταβάλλεται από τθν 1θ 

θμζρα του επόμενου μινα του διακανονιςμοφ. 
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2. Η ςφνταξθ καταβάλλεται, εφόςον το ςυνολικά οφειλόμενο από τον αςφαλιςμζνο ποςό 

προσ τον e-ΕΦΚΑ από κάκε είδουσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, οφειλζσ από αναγνϊριςθ 

πλαςματικοφ χρόνου αςφάλιςθσ, πρόςκετα τζλθ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ δεν είναι 

μεγαλφτερο των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ, με τθν επιφφλαξθ του επόμενου εδαφίου. 

Ειδικά  ωσ προσ τισ οφειλζσ που προκφπτουν μόνο από υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ του πρϊθν 

Ο.Γ.Α., θ ςφνταξθ καταβάλλεται, εφόςον το οφειλόμενο από τον αςφαλιςμζνο ποςό δεν 

ξεπερνά το ποςό των ζξι χιλιάδων (6.000) ευρϊ.  

Σε περίπτωςθ οφειλισ ςε περιςςότερουσ από ζναν ενταχκζντεσ ςτον e-ΕΦΚΑ φορείσ που 

εμπλζκονται ςτθ ςυνταξιοδότθςθ, θ ςφνταξθ καταβάλλεται εφόςον το ςυνολικά 

οφειλόμενο ποςό δεν είναι μεγαλφτερο των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ και ςωρευτικά 

εφόςον τυχόν οφειλζσ ςτον πρϊθν ΟΓΑ δεν ξεπερνοφν το ποςό των ζξι χιλιάδων ευρϊ 

(6.000€). 

Εφόςον το οφειλόμενο ποςό είναι μεγαλφτερο των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ ι των ζξι 

χιλιάδων (6.000) ευρϊ για τον πρϊθν Ο.Γ.Α., ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει 

εφάπαξ το υπερβάλλον ποςό, ενϊ, ωσ προσ το υπόλοιπο ποςό, ιςχφουν      όςα 

προβλζπονται ςτθν παρ. 3. Η αίτθςθ του αςφαλιςμζνου μζχρι να εξοφλθκεί το ποςό των 

είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ ι ζξι χιλιάδων (6.000) ευρϊ ςτον πρϊθν Ο.Γ.Α. 

απορρίπτεται. 

3. α) Τα ανωτζρω ποςά οφειλισ ςυμψθφίηονται ι παρακρατοφνται από τα ποςά των 

ςυντάξεων ςε ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ, που δεν μπορεί να είναι περιςςότερεσ από εξιντα (60) 

για τισ περιπτϊςεισ ςυνταξιοδότθςθσ λόγω γιρατοσ, αναπθρίασ ι κανάτου. Η πρϊτθ δόςθ 

παρακρατείται από τον πρϊτο μινα απονομισ τθσ ςφνταξθσ. Σε περίπτωςθ οφειλισ ςε 

περιςςότερουσ από ζναν ενταχκζντεσ ςτον e-ΕΦΚΑ φορείσ, ο ςυμψθφιςμόσ ι παρακράτθςθ 

διενεργείται από τον απονζμοντα φορζα για λογαριαςμό όλων των ενταχκζντων ςτον e-

ΕΦΚΑ φορζων, τομζων, κλάδων λογαριαςμϊν κφριασ αςφάλιςθσ. 

β) Ειδικά για τισ ςυντάξεισ αναπθρίασ οριςμζνου χρόνου, ανεξαρτιτωσ διάρκειασ, το ποςό 

τθσ μθνιαίασ δόςθσ προκφπτει από τθ διαίρεςθ του οφειλόμενου ποςοφ με τον μζγιςτο 

αρικμό δόςεων, ςφμφωνα με τθν περ. αϋ. Αν μετά από νζα υγειονομικι κρίςθ παρατακεί εκ 

νζου θ ςφνταξθ αναπθρίασ για οριςμζνο χρόνο, ανεξαρτιτωσ διάρκειασ, αλλά με ςυντάξιμο 

ποςοςτό αναπθρίασ μικρότερο τθσ προθγοφμενθσ υγειονομικισ κρίςθσ, το ποςό τθσ 

μθνιαίασ δόςθσ επανυπολογίηεται με τον ίδιο      τρόπο. Αν το ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν 

παρατακεί, το υπόλοιπο τθσ οφειλισ, όπωσ αυτι είχε προςδιοριςτεί με τιμζσ που ίςχυαν 

κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ, γνωςτοποιείται ςτον ςυνταξιοφχο και 

αναηθτείται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Το ελάχιςτο ποςό τθσ μθνιαίασ δόςθσ των 

περ. αϋ και βϋ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενιντα (50) ευρϊ. 

4. α) καταργείται 

β) Σε περίπτωςθ διαδοχικισ αςφάλιςθσ, το παρόν άρκρο εφαρμόηεται από τον τελευταίο 

αςφαλιςτικό φορζα. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

κακορίηεται θ διαδικαςία εςωτερικισ κατανομισ και καταβολισ του ωσ άνω ποςοφ μεταξφ 

των αςφαλιςτικϊν φορζων, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.» 

2. Το παρόν άρκρο καταλαμβάνει και τισ εκκρεμείσ αιτιςεισ ςυνταξιοδότθςθσ.  
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Άρθρο 6 

Προθεςμία υποβολήσ δικαιολογητικών ςυνταξιοδότηςησ και χρόνοσ ζναρξησ 

δικαιώματοσ ςφνταξησ – Σροποποίηςη άρθρου 1 ν. 4554/2018 

Η περ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4554/2018 (Α 130) τροποποιείται ωσ προσ τθν 

θμζρα υποβολισ των δικαιολογθτικϊν και τθν θμζρα ζναρξθσ του δικαιϊματοσ ςφνταξθσ 

και θ παρ. 2 διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

«2.α) Το δικαίωμα ςφνταξθσ γιρατοσ αρχίηει από τθν πρϊτθ του επόμενου τθσ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ μινα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κατά τθν θμερομθνία αυτι 

πλθροφνται όλεσ οι νόμιμεσ προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ, ςε αντίκετθ δε περίπτωςθ, 

από τθν πρϊτθ θμζρα του μινα που ζπεται εκείνου κατά τον οποίο πλθροφνται όλεσ οι 

νόμιμεσ προχποκζςεισ. Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται, κατά περίπτωςθ, για τθ 

ςυνταξιοδότθςθ λόγω γιρατοσ υποβάλλονται μζχρι τθν τελευταία θμζρα του πρϊτου (1ου) 

μινα που ζπεται του μινα υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ. Αν από τα 

υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά προκφπτει ότι οι απαραίτθτεσ για τθ ςυνταξιοδότθςθ 

προχποκζςεισ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται για κάκε κατθγορία αςφαλιςμζνων του e-

ΕΦΚΑ, πραγματοποιικθκαν ςε επόμενο θμερολογιακό τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ μινα, 

ωσ χρόνοσ ζναρξθσ του δικαιϊματοσ ςφνταξθσ ορίηεται θ πρϊτθ του επόμενου τθσ 

ςυμπλιρωςθσ των απαραίτθτων προχποκζςεων μινα. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία 

του δεφτερου και τρίτου εδαφίου για τθν υποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν με 

υπαιτιότθτα του αςφαλιςμζνου, θ αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ λόγω γιρατοσ απορρίπτεται και 

εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ.» 

 

Άρθρο 7 

Τποχρεωτικότητα προςωρινήσ ςφνταξησ – Σροποποίηςη άρθρων 29 και 29 Α ν. 4387/2016  

1. Στο άρκρο 29 του ν. 4387/2016 (Αϋ 85) τροποποιοφνται οι παρ. 1, 6 και 8 ωσ προσ τθν 

υποχρεωτικότθτα τθσ προςωρινισ ςφνταξθσ, ςτθν παρ. 7 καταργείται θ περ. α)      και το 

άρκρο διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

«1. Στουσ αςφαλιςμζνουσ οι οποίοι ζχουν υποβάλει ςτον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τισ 13.5.2016 

ζντυπθ αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ λόγω γιρατοσ, χορθγείται προςωρινι ςφνταξθ μζχρι τθν 

ζκδοςθ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ ςυνταξιοδότθςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ υπολογίηεται ωσ 

εξισ: 

α) Για τουσ μιςκωτοφσ το 80% του μζςου όρου των μθνιαίων αποδοχϊν του αςφαλιςμζνου 

κατά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ αςφάλιςθσ που προθγοφνται τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

ςυνταξιοδότθςθσ. 

Ο μζςοσ αυτόσ όροσ υπολογίηεται ωσ το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του ςυνόλου των μθνιαίων 

αποδοχϊν, οποτεδιποτε και αν καταβλικθκαν, διά του δϊδεκα (12). 
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β) Για τουσ αυτοτελϊσ απαςχολοφμενουσ, τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και τουσ 

αςφαλιςμζνουσ ςτον Ο.Γ.Α., όπωσ αυτοί ορίηονται ςτα άρκρα 39 και 40, το 70% του μζςου 

μθνιαίου ειςοδιματοσ των δϊδεκα (12) τελευταίων μθνϊν αςφάλιςθσ που προθγοφνται 

τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ. Ωσ μζςο μθνιαίο ειςόδθμα νοείται αυτό το 

οποίο προκφπτει από το πθλίκο του ςυνόλου των τρεχουςϊν ειςφορϊν κφριασ αςφάλιςθσ 

που καταβλικθκαν κατά τουσ μινεσ αυτοφσ, διαιροφμενου δια του 20% και διά του δϊδεκα 

(12). 

γ) Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ ςφνταξθσ ςε όςουσ ζχουν υποβάλλει αίτθςθ 

ςυνταξιοδότθςθσ και ζχουν ιδθ αναλάβει ι αναλαμβάνουν από τθ δθμοςίευςθ του νόμου 

εργαςία και δικαιοφνται ςφνταξθ, καταβάλλεται προςωρινι ςφνταξθ από τθ δθμοςίευςθ 

του παρόντοσ και εφεξισ μειωμζνθ κατά ποςοςτό 30% για όςο χρονικό διάςτθμα 

απαςχολοφνται ι διατθροφν τθν ιδιότθτα ι τθ δραςτθριότθτά τουσ αυτι. 

δ) Η μείωςθ τθσ περ. γ) εφαρμόηεται και επί των ποςϊν που προκφπτουν από τισ παρ. 2 και 

3. 

2. Για τουσ μιςκωτοφσ και τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτον Ο.Γ.Α. θ προςωρινι ςφνταξθ δεν 

μπορεί να υπολείπεται του ποςοφ τθσ εκνικισ ςφνταξθσ που αντιςτοιχεί ςε είκοςι (20) ζτθ 

αςφάλιςθσ και να υπερβαίνει το ποςό που ιςοφται με το διπλάςιο αυτισ, ςτο φψοσ που 

διαμορφϊνεται κάκε φορά. 

Για τουσ αυτοτελϊσ απαςχολοφμενουσ και τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, θ προςωρινι 

ςφνταξθ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από τθν εκάςτοτε εκνικι ςφνταξθ που αντιςτοιχεί 

ςε είκοςι (20) ζτθ αςφάλιςθσ και μεγαλφτερθ από το ποςό που ιςοφται με το φψοσ τθσ 

εκνικισ ςφνταξθσ πολλαπλαςιαηόμενο επί δυόμιςι φορζσ, ςτο φψοσ που διαμορφϊνεται 

κάκε φορά. 

3. Τα ανωτζρω ιςχφουν ςτισ περιπτϊςεισ αίτθςθσ για πλιρθ ςφνταξθ λόγω γιρατοσ. Σε 

περιπτϊςεισ αίτθςθσ για μειωμζνθ ςφνταξθ λόγω γιρατοσ το ποςό τθσ προςωρινισ 

ςφνταξθσ μειϊνεται κατά ποςοςτό 1/200 για κάκε μινα που υπολείπεται από τθ 

ςυμπλιρωςθ του ορίου θλικίασ που προβλζπεται για τθν πλιρθ ςφνταξθ. 

4. Σε περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ ςφνταξθσ λόγω αναπθρίασ, το ποςό τθσ προςωρινισ 

ςφνταξθσ, ςτο φψοσ που διαμορφϊνεται κατά τα ανωτζρω, μειϊνεται αντίςτοιχα κατά τα 

ποςοςτά που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 27. Σε περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ 

ςυνταξιοδότθςθσ λόγω κανάτου, θ προςωρινι ςφνταξθ, όπωσ διαμορφϊνεται με τισ 

ανωτζρω διατάξεισ, χορθγείται ςτουσ δικαιοφχουσ ςε ποςοςτό 70%. Το ποςοςτό αυτό 

επιμερίηεται μεταξφ των δικαιοδόχων, ςφμφωνα με τα ποςοςτά επιμεριςμοφ τθσ ςφνταξθσ. 

5. Το ποςό τθσ ςφνταξθσ που καταβάλλεται ςτον αςφαλιςμζνο με τθν προςωρινι ςφνταξθ 

ςυμψθφίηεται με το ποςό τθσ ςφνταξθσ που προκφπτει μετά τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ 

πράξθσ απονομισ τθσ ςφνταξθσ. 

6. Στθν περίπτωςθ αςφαλιςμζνου με διαδοχικό χρόνο αςφάλιςθσ ςτουσ ενταςςόμενουσ 

ςτον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορείσ, τομείσ, κλάδουσ και λογαριαςμοφσ, θ προςωρινι ςφνταξθ 

εξετάηεται και χορθγείται από τον e-ΕΦΚΑ, ςφμφωνα με      όςα προβλζπονται ςτον 

παρόντα      για τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςτθν οποία υπαγόταν ο αςφαλιςμζνοσ 

κατά τθν τελευταία χρονικι περίοδο πριν από τθν αίτθςι του. Αν για τον υπολογιςμό του 

ποςοφ τθσ προςωρινισ ςφνταξθσ, ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ αςφάλιςθσ τθσ παρ. 1 δεν 

επαρκεί, λόγω αλλαγισ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του αςφαλιςμζνου, λαμβάνεται 

υπόψθ και διαδοχικά διανυκείσ χρόνοσ αςφάλιςθσ και καταβάλλεται ποςό προςωρινισ 

ςφνταξθσ, όπωσ προβλζπεται ςτο παρόν. Το ανωτζρω ιςχφει και ςτισ περιπτϊςεισ διαδοχικά 
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αςφαλιςμζνων που ζχουν οφειλι μζχρι του ποςοφ που προβλζπεται από τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ. 

7. Η διάταξθ για τθν ζκδοςθ τθσ προςωρινισ ςφνταξθσ δεν εφαρμόηεται ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ:      

α) καταργείται 

β) Πταν δεν πλθροφνται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ. 

γ) Πταν για τθ ςυνταξιοδότθςθ πρζπει να εφαρμοςτοφν οι Κανονιςμοί 883/2004 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 29θσ Απριλίου 2004 για τον 

ςυντονιςμό των ςυςτθμάτων κοινωνικισ αςφάλειασ και 987/2009 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 16θσ Σεπτεμβρίου 2009, για κακοριςμό τθσ 

διαδικαςίασ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 883/2004 για τον ςυντονιςμό των 

ςυςτθμάτων κοινωνικισ αςφάλειασ, κακϊσ και οι διμερείσ ςυμβάςεισ κοινωνικισ 

αςφάλειασ, εκτόσ των περιπτϊςεων που κεμελιϊνεται αυτοτελζσ ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα 

μόνο με τον χρόνο αςφάλιςθσ ςε ελλθνικό αςφαλιςτικό φορζα. 

δ) Πταν δεν ζχουν κατατεκεί τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 

ε) Πταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλθ κφρια ςφνταξθ για τθν ίδια αιτία. 

ςτ) Πταν είναι απαραίτθτθ θ προθγοφμενθ αναγνϊριςθ χρόνων αςφάλιςθσ για κεμελίωςθ 

ςυνταξιοδοτικϊν προχποκζςεων. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο λόγοσ κεωρείται ότι εκλείπει 

εφόςον, μετά από τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ εκ μζρουσ του ενδιαφερομζνου, εκδοκεί 

θ απόφαςθ αναγνϊριςθσ χρόνου αςφάλιςθσ, ακόμα και αν θ εξαγορά του χρόνου αυτοφ 

γίνει τμθματικά με παρακράτθςθ του ςχετικοφ ποςοφ από τθ ςφνταξθ του δικαιοφχου. 

η) Πταν υπάρχουν οφειλζσ από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ποςοφ που υπερβαίνει τα 

προβλεπόμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ ποςά. 

θ) Πταν παρζχεται εργαςία για τθν οποία προβλζπεται αναςτολι καταβολισ τθσ ςφνταξθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ν. 4387/2016. 

Εάν μεταγενζςτερα εκλείψουν οι λόγοι των περ. η) και θ) προςωρινι ςφνταξθ καταβάλλεται 

από τθν πρϊτθ του επόμενου μινα τθσ υποβολισ τθσ ςχετικισ νζασ αίτθςθσ του 

ενδιαφερομζνου. 

8. Η προςωρινι ςφνταξθ χορθγείται ι απορρίπτεται με απόφαςθ του αρμόδιου 

αςφαλιςτικοφ οργάνου, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των 

δικαιολογθτικϊν ι από τθν θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ τθσ κρίςθσ των υγειονομικϊν 

επιτροπϊν, αν θ χοριγθςθ τθσ ςφνταξθσ ςυναρτάται με τθν εκτίμθςθ του βακμοφ 

αναπθρίασ του αςφαλιςμζνου. 

Η απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν υπόκειται ςε προςφυγι. 

9. Η προςωρινι ςφνταξθ καταβάλλεται κατ` απόλυτθ προτεραιότθτα ςτουσ δικαιοφχουσ 

που είναι άτομα με αναπθρία, με χρόνιεσ πακιςεισ και ςτουσ γονείσ και νόμιμουσ 

κθδεμόνεσ που προςτατεφουν άτομα με αναπθρία ι για όςουσ ςυνταξιοδοτοφνται με βάςθ 

τισ διατάξεισ του ν. 612/1977 είτε με βάςθ τισ διατάξεισ που παραπζμπουν ςε αυτζσ και 

ιςχφουν κάκε φορά, ι με βάςθ τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτα πρόςωπα του τετάρτου 

εδαφίου τθσ περ. α` τθσ παρ. 1 των άρκρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Αϋ 210) είτε με 

βάςθ τισ διατάξεισ που παραπζμπουν ςε αυτζσ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

10. Οι διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται και ςε περιπτϊςεισ αςφαλιςμζνων που ζχουν 

υποβάλει αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ από τθ 13θ.5.2016 και εφεξισ και τουσ ζχει ιδθ 

χορθγθκεί προςωρινι ςφνταξθ, εφόςον δεν ζχει χορθγθκεί οριςτικι, κακϊσ και ςε 

about:blank
about:blank
about:blank
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απαςχολοφμενουσ ςυνταξιοφχουσ που δεν δικαιοφνταν προςωρινι ςφνταξθ πριν από τθν 

ζναρξθ εφαρμογισ του παρόντοσ. 

Η καταβολι τθσ διαφοράσ από τθν εφαρμογι των διατάξεων των περ. α) και β) τθσ παρ. 1, 

κακϊσ και των παρ. 3 και παρ. 4, καταβάλλεται αναδρομικά ςτουσ δικαιοφχουσ. 

11. Εάν, μετά από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν για τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ 

απονομισ τθσ ςφνταξθσ, διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ 

ςυνταξιοδότθςθσ ι ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ και ςτθν υπεφκυνθ 

διλωςθ του αςφαλιςμζνου είναι ανακριβι, τα αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά 

ςυντάξεων αναηθτοφνται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί επιςτροφισ 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκειςϊν παροχϊν. 

12. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων κακορίηονται θ 

διαδικαςία, ο τρόποσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν καταβολι τθσ διαφοράσ ςτισ 

ιδθ χορθγθκείςεσ προςωρινζσ ςυντάξεισ για τισ οποίεσ δεν ζχει εκδοκεί οριςτικι απόφαςθ 

ςυνταξιοδότθςθσ, θ εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ ςτισ εκκρεμείσ κατά τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ του παρόντοσ αιτιςεισ χοριγθςθσ προςωρινισ ςφνταξθσ, κακϊσ 

και κάκε άλλο ειδικότερο ηιτθμα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ.». 

2. Στο άρκρο 29 Α του ν. 4387/2016 τροποποιοφνται οι παρ. 1 και 3 ωσ προσ τθν 

υποχρεωτικότθτα τθσ προςωρινισ ςφνταξθσ ωσ εξισ: 

«1. Στουσ  αςφαλιςμζνουσ οι οποίοι υποβάλλουν θλεκτρονικά ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα 

του e-Ε.Φ.Κ.Α., μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΨΡ-gov.gr) 

αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ, χορθγείται προςωρινι ςφνταξθ από τθν πρϊτθ του επόμενου τθσ 

θμερομθνίασ κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ μινα, μζχρι το τζλοσ του μινα 

ζκδοςθσ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. 

 

3. H προςωρινι ςφνταξθ χορθγείται ι απορρίπτεται με απόφαςθ του αρμόδιου 

αςφαλιςτικοφ οργάνου, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των 

δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 4 ι και από τθν θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ τθσ κρίςθσ των 

υγειονομικϊν επιτροπϊν, αν θ χοριγθςθ τθσ ςφνταξθσ ςυναρτάται με τθν εκτίμθςθ του 

βακμοφ αναπθρίασ του αςφαλιςμζνου. Η απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν 

υπόκειται ςε προςφυγι.». 

      

Άρθρο 8 

Πρόγραμμα REBRAIN GREECE 

1. Το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων υλοποιεί το Ρρόγραμμα REBRAIN 

GREECE, το οποίο αποςκοπεί ςτθν προςζλκυςθ εξειδικευμζνων επιςτθμόνων που 

απαςχολοφνται ςτο εξωτερικό από τθν ελλθνικι αγορά εργαςίασ. Στο πλαίςιο του 

προγράμματοσ αυτοφ, ςυνάπτονται ςυμβάςεισ εργαςίασ που προκφπτουν από τθ 

διαςφνδεςθ τθσ ηιτθςθσ κζςεων εργαςίασ υψθλισ εξειδίκευςθσ και τεχνογνωςίασ από τισ 

επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα και τθσ αντίςτοιχθσ προςφοράσ 

εργαςίασ από εργαηόμενουσ του εξωτερικοφ, βάςει εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτθν 

ψθφιακι πλατφόρμα REBRAIN GREECE. 
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Οι προχποκζςεισ για τθν ζνταξθ επιχειριςεων και εργαηόμενων ςτο Ρρόγραμμα είναι οι 

εξισ: 

α) Οι ςυμβάςεισ εργαςίασ που ςυνάπτονται είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ, αορίςτου χρόνου, 

με ελάχιςτθ διάρκεια δεκαοκτϊ (18) μθνϊν. 

β) Οι ςυμβάςεισ εργαςίασ αφοροφν ςε ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ του Ευρωπαϊκοφ 

Συςτιματοσ ESCO, όπωσ αναρτϊνται ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα REBRAIN GREECE. 

γ) Οι εργαηόμενοι είναι κάτοχοι είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν με διετι κατ’ 

ελάχιςτον εργαςιακι εμπειρία είτε διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν. 

2. Το ςφνολο των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εργαηόμενου και εργοδότθ, κακϊσ και οι 

αναλογοφςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ςε δϊρα και επιδόματα εορτϊν και αδείασ, 

καταβάλλονται μετά τθν υποβολι τθσ ςχετικισ Αναλυτικισ Ρεριοδικισ Διλωςθσ από τθν 

επιχείρθςθ-εργοδότθ, από το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ για το πρόγραμμα του άρκρου 28 του ν. 4726/2020 (Αϋ 181). Η διάρκεια τθσ 

επιδότθςθσ ανζρχεται ςτουσ δεκαοκτϊ (18) μινεσ. Μετά τθν παρζλευςθ του διαςτιματοσ 

αυτοφ, θ επιχείρθςθ βαρφνεται με τισ προβλεπόμενεσ ειςφορζσ ςτον αρμόδιο αςφαλιςτικό 

φορζα. 

3. Οι επιχειριςεισ, κακ’ όλο το διάςτθμα τθσ επιδότθςθσ, υποχρεοφνται να διατθροφν τον 

αρικμό κζςεων εργαςίασ που διακζτουν κατά τον χρόνο ζνταξισ τουσ ςτο πρόγραμμα, 

προςαυξθμζνο κατά τον αρικμό των επιδοτοφμενων κζςεων ςε εφαρμογι του παρόντοσ, 

τθρουμζνων των όρων και προχποκζςεων που προβλζπονται ςτισ παρ.      6, 7 και 10 του 

άρκρου 28 του ν. 4726/2020. 

4. Σε περίπτωςθ που, κατόπιν διαςταυρϊςεων, διαπιςτωκεί ότι θ επιχείρθςθ δεν πλθροί 

τθν προχπόκεςθ τθσ παρ. 3 ι εφόςον θ ςφμβαςθ εργαςίασ καταγγελκεί από τον εργοδότθ 

πριν τθ ςυμπλιρωςθ των δεκαοκτϊ (18) μθνϊν, διακόπτεται θ επιδότθςθ και τυχόν 

λθφκείςα επιδότθςθ αναηθτείται και επιςτρζφεται κατά τθν κείμενθ νομοκεςία.  

5. Για τισ επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα REBRAIN GREECE, παρζχεται θ 

δυνατότθτα ςε εργαηόμενοφσ τουσ να παρακολουκιςουν διαδικτυακά μακιματα 

(μακιματα MICROMASTERS) και να λάβουν ψθφιακζσ πιςτοποιιςεισ. Το Υπουργείο 

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων καλφπτει τθ δαπάνθ για τθν παρακολοφκθςθ των 

μακθμάτων και τθν πιςτοποίθςθ, υπό μορφι επιδότθςθσ, τθσ αγοράσ αδειϊν 

παρακολοφκθςθσ και πιςτοποίθςθσ, ςε ςυνάρτθςθ με τισ προςλιψεισ εργαηομζνων ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ REBRAIN, ωσ εξισ:  

α) Για επιχειριςεισ που απαςχολοφν ζωσ πενιντα (50) εργαηόμενουσ, θ επιχείρθςθ 

δικαιοφται επιδότθςθσ μζχρι τρεισ (3) άδειεσ ατομικισ παρακολοφκθςθσ, ολοκλιρωςθσ και 

απόκτθςθσ πιςτοποιθτικοφ επίςθμθσ κατάρτιςθσ (certificate), εφόςον προςλάβει κατ’ 

ελάχιςτον τρεισ (3) εργαηόμενουσ. 

β) Για επιχειριςεισ που απαςχολοφν ζωσ εκατό (100) εργαηόμενουσ, θ επιχείρθςθ 

δικαιοφται επιδότθςθσ μζχρι ζξι (6) άδειεσ, εφόςον προςλάβει κατ’ ελάχιςτον ζξι (6) 

εργαηόμενουσ.  

γ) Για επιχειριςεισ που απαςχολοφν ζωσ εκατόν πενιντα (150) εργαηόμενουσ, θ επιχείρθςθ 

δικαιοφται επιδότθςθσ  μζχρι εννζα (9) άδειεσ, εφόςον προςλάβει κατ’ ελάχιςτον εννζα (9) 

εργαηόμενουσ.  

δ) Για επιχειριςεισ που απαςχολοφν ζωσ διακόςιουσ (200) εργαηόμενουσ, θ επιχείρθςθ 

δικαιοφται επιδότθςθσ μζχρι δϊδεκα (12) άδειεσ, εφόςον προςλάβει κατ’ ελάχιςτον 

δϊδεκα (12) εργαηόμενουσ.  
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ε) Για επιχειριςεισ που απαςχολοφν άνω των διακοςίων (200) εργαηόμενων, θ επιχείρθςθ 

δικαιοφται επιδότθςθσ μζχρι δεκατζςςερισ (14) άδειεσ, εφόςον προςλάβει κατ’ ελάχιςτον 

δεκατζςςερισ (14) εργαηόμενουσ.  

Πλα τα δεδομζνα των πιςτοποιιςεων τθροφνται ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ ψθφιακισ 

πλατφόρμασ REBRAIN GREECE.  

6. α) Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων, κακορίηονται θ διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά για τθν επιδότθςθ τθσ παρ. 2, 

ο κατάλογοσ των επιλεγμζνων κζςεων εργαςίασ ςφμφωνα με το ςφςτθμα ταξινόμθςθσ 

Δεξιοτιτων, Ικανοτιτων και Επαγγελμάτων (ESCO), θ τυχόν αναπροςαρμογι του αρικμοφ 

των κζςεων εργαςίασ και κάκε όροσ και αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του 

παρόντοσ. 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και Εργαςίασ 

και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, κακορίηονται θ διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά για τθν 

εφαρμογι τθσ παρ. 5, θ τυχόν αναπροςαρμογι του αρικμοφ των αδειϊν και κάκε όροσ και 

αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ. 

 

 

 

Άρθρο      9 

Προθεςμία αίτηςησ για δεφτερο ςτάδιο υπαγωγήσ ςε ρφθμιςη ν. 4611/2019      

 

Η προκεςμία τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), ωσ προσ τθν υποβολι 

αίτθςθσ για υπαγωγι ςτο δεφτερο ςτάδιο τθσ ρφκμιςθσ αςφαλιςτικϊν οφειλϊν του ν. 

4611/2019, μετατίκεται ςτισ 30.9.2021.                                    

 

Άρθρο 10 

Παράταςη ςφμβαςησ τηλεπικοινωνιακών υπηρεςιών προσ e-ΕΦΚΑ 

 

Η διάρκεια τθσ από 14.4.2016 ςφμβαςθσ του πρϊθν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αντικείμενο «Ραροχι ςτο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τθλεπικοινωνιακϊν Υπθρεςιϊν Συμφωνθμζνου Επιπζδου (SLA) μετάδοςθσ 

δεδομζνων φωνισ και εικόνασ μζςω ιδιωτικοφ ιδεατοφ δικτφου (ΙΚΑΝΕΤ)», παρατείνεται 

αυτοδίκαια από τθ λιξθ τθσ, ζωσ τθν ζνταξθ του e-ΕΦΚΑ ςτο ςφςτθμα επικοινωνιϊν 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, οπότε και λφεται αυτοδικαίωσ και πάντωσ όχι πζραν τθσ 31θ.3.2022. 

 

 

 

Άρθρο 11 

Κατάργηςη άρθρου 68 ν. 4144/2013  

     Το άρκρο 68 του ν. 4144/2013 (Αϋ 88), ωσ προσ τον διακανονιςμό κακυςτεροφμενων 

οφειλϊν, καταργείται.  

 


