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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο Ι
Προθεσμία νια την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης
και διαδικασία ταχείας (5-ιΙι) απονομής σύνταξης
1. Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασψάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α.) εκδίδει πράξη απονομής κύριας
σύνταξης

ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη απονομή της, εντός

προθεσμίας Τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1, η πράξη απονομής της σύνταξης εκδίδεται με βάση
τα δεδομένα του ασψαλιστικού ιστορικού που τηρούνται στο Πληροψοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», το
οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-8ον.8Γ), ή σε
άλλα μηχανογραψικά συστή ματα του -Ε .Φ. Κ.Α., χωρίς να απαιτείται επαλήθευση των δεδομένων αυτών
από τον θ-ΕΦ.Κ.Α. πριν από την έκδοση της πράξης. Η αναγνώριση επιπλέον ασψαλιοτικού χρόνου,
σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), περί της αναγνώρισης χρόνου
ασψάλισης που δεν έχει ψηψιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του
Πληροψοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», γίνεται χωρίς έλεγχο των ψυσικών παραστατικών που
αποδεικνύουν τον χρόνο αυτό. Ο επιπλέον ασψαλιστικός χρόνος δύναται να Θεμελιώνεται και με
βεβαιώσεις πιστοποιημένων επαγγελματιών που διαπιστώνουν χρόνο ασψάλισης, σύμψωνα με την
υποπερ. α) της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Ν 68).
3. Η διαδικασία της παρ. 2 εψαρμόζεται και σε όλες τις αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης που έχουν
υποβληθεί μέχρι την 31η.3.2022 και είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Ειδικά για τις
αιτήσεις αυτές, δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020, γίνονται δεκτές, χωρίς να
απαιτείται η προσκόμιση των ψυσικών παραστατικών που Θεμελιώνουν τον επιπλέον ασψαλιστικό
χρόνο. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαψίου, επί του σώματος της πράξης απονομής σύνταξης
συμπεριλαμβάνεται ειδοποίηση στους ασψαλισμένσυς ότι είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν,
διαθέσιμα για έλεγχο, τα ψυσικά παραστατικά που δεν έχουν προσκομίσει στον θ-Ε.Φ.Κ.Α., για χρονικό
διάστημα δέκα (ΙΟ) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Η πράξη απονομής ετιικουρικής σύνταξης εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης. Η απόψαση για τη χορήγηση εψάπαξ παροχής εκδίδεται εντός
προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
5. Οι προθεσμίες των παρ. Ι έως 4 δεν ισχύουν για τις διεθνείς συντάξεις.
Άρθρο 2

Έλεγχος μετά από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης με την ταχεία διαδικασία
1. Οι Πράξεις απονομής σύνταξης που εκδίδονται με τη διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης των Παρ.
2 και 3 του άρθρου Ι ελέγχονται εντός τριών (3) ετών από την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχός
τους αποκλείεται μετά από την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκδοσή τους.
2. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι το ασψαλιστικό ιστορικό που έχει ληψθεί υπόψη για την έκδοση της
πράξης απονομής σύνταξης είναι εσψαλμένο, η πράξη μεταρρυθμίζεται αναλόγως ή ανακαλείται, κατά
περίπτωση.
3. Αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί μετά από την πάροδο τριών (3) ετών από την έκδοση της πράξης
απονομής σύνταξης και από αυτόν προκύψει ότι εχώρησε αχρεώστητη καταβολή συντάξεων προς τον
συνταξιούχο, η ανάκτηση των αχρεωοτήτως καταβληθεισών συντάξεων καταλαμβάνει μόνο τις
συντάξεις που αντιστοιχούν στα τρία (3) τελευταία έτη πριν από τον σχετικό καταλογισμό.
4. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο ασψαλιστικός χρόνος που έχει ληψθεί υπόψη για την έκδοση της
πράξης απονομής σύνταξης είναι μεγαλύτερος από τον πραγματικό χρόνο ασψάλισης μέχρι δύο (2) έτη,
ο ασψαλισμένος δύναται να καλύψει τις αντίστοιχες ασψαλιστικές εισψορές, εντός ενός (1) έτους από
την κοινοποίηση του αποτελέσματος του ελέγχου, κατ’ επιλογήν του είτε με καταβολή, είτε με
παρακράτηση από την καταβαλλόμενη σύνταξη, είτε με συνδυασμό των δύο τρόπων. Η κάλυψη των
ασψαλιστικών εισψορών γίνεται σύμψωνα με την αξία τους κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής
αίτησης από τον ασψαλισμένο. Εναλλακτικά, ο ασψαλισμένος δύναται να επιλέξει την εψάπαξ καταβολή,
εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του ελέγχου, ποσού ίσου με το
καταβλητέο ποσό για αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου ασψάλισης, σύμψωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), περί αναγνώρισης χρόνου ψοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες
σχολές. Αν ο ασψαλισμένος επιλέξει να καλύψει τις αντίστοιχες ασψαλιστικές εισψορές, σύμψωνα με το
πρώτο και δεύτερο εδάψιο, ή να καταβάλει το ποσό για αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου ασψάλισης,
σύμψωνα με το τρίτο εδάψιο, η πράξη απονομής σύνταξης δεν ανακαλείται ούτε μεταρρυθμίζεται.
5. Ειδικά οι δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α 43), περί της αναγνώρισης χρόνου
ασψάλισης που δεν έχει ψηψιοποιηθεί

ή

πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του
Πληροψοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», οι οποίες έχουν ληψθεί υπόψη για την έκδοση πράξεων

απονομής σύνταξης, σύμψωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1, επί εκκρεμών αιτημάτων που είχαν
υποβληθεί μέχρι την 31η.3.2022, χωρίς προσκόμιση των ψυσικών παραστατικών που θεμελιώνουν τον
επιπλέον ασψαλιστικό χρόνο, ελέγχονται εντός πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε
κάθε περίπτωση, ο έλεγχός τους αποκλείεται μετά από την πάροδο δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Αν, κατά τον έλεγχο, ο συνταξιούχος δεν ανταποκριθεί σε πρόσκληση του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.) να προσκομίσει τα ψυσικά παραστατικά που
θεμελιώνουν τον επιπλέον χρόνο συνταξιοδότησης, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται μέχρι την
ολοκλήρωση του ελέγχου, με απόψαση του Διοικητή του ε-Ε.Φ.Κ.Α.. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι
εχώρησε αχρεώστητη καταβολή συντάξεων προς τον συνταξιούχο εξαιτίας του συνυπολογισμού
επιπλέον χρόνου ασψάλισης, χωρίς αυτός να τεκμηριώνεται με ψυσικά παραοτατικά, η ανάκτηση των
αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων καταλαμβάνει το σύνολο των συντάξεων που έχουν
καταβληθεί ως αποτέλεσμα του εσψαλμένου συνυπολογισμού επιπλέον χρόνου ασψάλισης. Κατά τα
λοιπά, εψαρμόζονται οι παρ. Ι έως 4.

2.

6. Η εψαρμογή του παρόντος δεν αποκλείει τον έλεγχο σε περίπτωση που η πράξη απονομής σύνταξης
εκδόθηκε βάσει πλαστών ή αναληθών στοιχείων, τα οποία υποβλήθηκαν από τον ασψαλισμένο με
γνώση της πλαστότητας ή της αναλήθειάς τους.
7. Το πλήθος και το αποτέλεσμα των ελέγχων, καθώς και ο οικονομικός αντίκτυπος από τη διαδικασία
Ταχείας απονομής σύνταξης ανά ημερολογιακό έτος αποτυπώνονται σε ειδική ετήσια απολογιστική
έκθεση, η οποία συντάσσεται μέχρι την 30ή Ιουνίου του επομένου έτους.
Άρθρο 3
Ηλεκτρονική υποβολή παραστατικών για αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασψάλισης Τροποποίηση
παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4670/2020
-

Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), περί των ψυσικών παραστατικών που αποδεικνύουν
χρόνο ασψάλισης που δεν έχει ψηψιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του
Πληροψοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο
τροποποιείται, ώστε, εντός της ίδιας προθεσμίας, να επιτρέπεται και η ηλεκτρονική επισύναψη των
ψυσικών παραστατικών που τεκμηριώνουν τον επιπλέον χρόνο ασψάλισης στην αίτηση
συνταξιοδότησης ή σε άλλες ηλεκτρονικές πλατψόρμες που παρέχει προς τον σκοπό αυτό ο
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασψάλισης (θ-Ε.Φ.Κ.Α.), β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο
εδάψιο, και η παρ. 4 του άρθρου 17 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που ασψαλισμένος έχει στην κατοχή του ψυσικά παραοτατικά που αποδεικνύουν
χρόνο ασψάλισης που δεν έχει ψηψιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του
Γίληροψοριακού Συστήματος ιιΑΤΛΑΣ», υποχρεούταινα καταχωρείτον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική
αίτηση και, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, να
προσκομίζει τα ψυσικά παραστατικά στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστοποίηση
και ψηψιοποίηση ή να τα επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτηση συνταξιοδότησης ή σε άλλες
ηλεκτρονικές πλατψόρμες που παρέχει προς τον σκοπό αυτό ο θ-Ε.Φ.Κ.Α.. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής
επισύναψης, ο ασψαλισμένος υποχρεούται να διατηρεί τα παραστατικά αυτά για χρονικό διάστημα
πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων, ο επιπλέον χρόνος δεν
λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης και, αν έχει εκδοθεί πράξη απονομής σύνταξης,
αυτή μεταρρυθμίζεται αναλόγως ή ανακαλείται, κατά περίπτωση.».
Άρθρο 4
Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκρ ιτικών στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων
αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου
ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων Τροποποίηση περ. α’ Παρ. Ι
άρθρου 14 και παρ. Ι άρθρου 33 ν. 4387/20 116
-

1. Κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης, ο
χρόνος ασψάλισης του αιτούντος αναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο έγγραψο που Είναι πρόσψορο
να αποδείξει την ασψαλιστέα ιδιότητα και τον χρόνο αυτής και, ιδίως, με βάση τα έγγραψα και τις
διαδικασίες του παρόντος άρθρου.

2. Για ασφαλισμένους οτο πρώην ‘Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και στα πρώην Ταμεία που είχαν ενταχθεί σε αυτό, ο χρόνος ασφάλισης
αποδεικνύεται και από την αντίστοιχη περίοδο ασφάλισης κλάδου ασθένειας, όπως απεικονίζεται στα
ασφαλιστικά βιβλιάρια, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης αναγνώρισης του χρόνου αυτού. Στον
—

χρόνο ασφάλισης του κλάδου ασθενείας της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος
ασφάλισης του ασφαλισμένου ως εμμέσως ασψαλισθέντος ούτε ο χρόνος ασφάλισης μόνο για τον
κίνδυνο ατυχήματος.
3. Για ασφαλισμένους πρώην πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, που αιτούνται συνταξιοδότηση
με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, όταν τελευταίος ψορέας ασφάλισης
δεν ήταν το Δημόσιο, ο χρόνος επιπλέον απασχόλησης σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου που
ζητούν να αναγνωρισθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), αποδεικνύεται
και από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας αυτής, από την οποία προκύπτουν ο χρόνος υπηρεσίας, η
ασφάλιση και η καταβολή των εισφορών για τον ασφαλισμένο.
4. Για πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης κατόπιν προηγούμενης ασφάλισής τους σε τέως ασφαλιστικό φορέα πλην του
Δημοσίου, ο χρόνος προηγούμενης απασχόλησής τους που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάταξή τους σε
μισθολογικά κλιμάκια και έχει αποτυπωθεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.)
ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή -Δ.Α.Υ.Κ. Θεωρείται χρόνος ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω
επαλήθευσή του πριν από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης.
5. Κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης από το Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, ο συνολικός χρόνος
επικουρικής ασφάλισης ασφαλισμένων στο Πρώην .Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αντλείται υποχρεωτικά από το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Ε.Φ.Κ.Α.).

ι

6. Η περ. α’ της Παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί της αναπροσαρμογής και Προστασίας
των καταβαλλομένων συντάξεων σε πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, τροποποιείται, ώστε οι
ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες,
και διαμορφώνεται ως εξής:
«α. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του ε-Ε.Φ.Κ.Α. καιτων θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη
καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται
αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες, σύμφωνα με τα άρΘρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των
διατάξεων των επόμενων παραγράφων.».
7. Στην παρ. Ι του άρθρου 33 του ν. 4387/2016, περί της αναπροσαρμογής και προστασίας των
καταβαλλόμενων συντάξεων σε φορείς πλην Δημοσίου, πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Ο.Γ.Α.) και πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α)
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις να αναπροσαρμόζονται
αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες, β) προστίθενται δεύτερο και Τρίτο εδάφιο, και η παρ. Ι
του άρθρου 33 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων
χορηγούνται από τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασψαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και όσων χορηγούνται από το
πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έχουν επανυπολογισθεί
παρ. Ι του άρθρου

23α του

κ.ν.

792/1978 (Α

ή

υπολογισθεί δυνάμει της

220), αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με

‘4.

μηχανογραψικές διαδικασίες, σύμψωνα μετην ανάλογη εψαρμογή του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα
άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων της επόμενης παραγράψου. Αν δεν
υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά μηχανογραψικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναπροσαρμογή
για κάθε ασψαλισμένο, αυτή μπορεί να γίνεται με χρήση στατιστικών μεθόδων που βασίζονται σε
συγκρίσιμα στοιχεία ασψάλισης. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η
οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.), ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την αναπροσαρμογή
σύνταξης με βάση στατιστικές μεθόδους που βασίζονται σε συγκρίσιμα στοιχεία ασψάλισης, οι κλάδοι
ασψάλισης και τα πρώην Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον θ-Ε.Φ.Κ.Α., επί των οποίων εΦαρμόζεται η
αναπροσαρμογή με βάση στατιστικές μεθόδους, οι περιπτώσεις υποχρεωτικής εψαρμογής της, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».
8. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, ο θ-Ε.Φ.Κ.Α. αξιοποιεί σύγχρονα
μηχανογραψικά εργαλεία, ιδίως Τεχνολογία ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών (Ιοοί Ρΐοε5
Αυοπιίοπ Ι.Ρ.Α.), καθώς και μεθόδους αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων.
-

Άρθρο 5
Διαπίστωση οψειλών και ποσοστού αναπηρίας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου Ι ν. 4554/2018
-

Στην παρ. 2 του άρθρου Ι του ν. 4554/2018 (Α’ 130), περίτης έναρξης του δικαιώματος σύνταξης γήρατος
και περί της υποβολής και επεξεργασίας της σχετικής αίτησης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην
περ. α) προστίθενται πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάψιο, β) προστίθεται περ. ε) και η παρ. 2
του άρθρου Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«2. α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται
εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του
πρώτου (Ιου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις,
όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασψαλισμένων του ε-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε
επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος
σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου και τρίτου εδαψίου για την υποβολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, με υπαιτιότητα του ασψαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόψαση. Ο έλεγχος οψειλών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν
πληρούνται σι προϋποθέσεις σε σχέση με τα όρια οψειλών του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115),
γίνεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν διαπιστωθεί ότι ο
ασψαλισμένος έχει οψειλές που υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, του χορηγείται
προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης για να εξοψλήσει το σύνολο ή μέρος των
οψειλών του, ώστε αυτές να μειωθούν κάτω από τα όρια αυτά. Η δίμηνη προθεσμία εμψαίνεται στο
αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης που εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ε
ΕΦΚΑ και επέχει θέση γνωστοποίησης της σχετικής οψειλής με ημερομηνία κοινοποίησης προς τον

5.

ασψαλισμένο την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Αν ο ασψαλισμένος προχωρήσει
στην εξόψληση αυτή εντός της δίμηνης προθεσμίας, συνεχίζεται η επεξεργασία της αίτησής του και η
πράξη απονομής σύνταξης ανατρέχει στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση συνταξιοδότησης
απορρίπτεται.
β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης
ή η διαγραψή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασψαλείας και του Γίυροσβεστικού
Σώματος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει.
γ) Οι ασψαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως
μισθωτοί ή μη μισθωτοί, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. Στις περιπτώσεις
αυτές δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπεται ανά πρώην
ασψαλιστικό ψορέα και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης.
δ) Ειδικά για τους ασψαλισμένους επαγγελματίες οδηγούς, εκπαιδευτές και αυτοκινητιστές για τους
οποίους απαιτείται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης
για την έναρξη της συνταξιοδότησης, το δικαίωμα σύνταξης ξεκινά την πρώτη του επόμενου μήνα της
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης της
επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η χορήγηση της σύνταξης ξεκινά την πρώτη
ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου κατατέθηκε η επαγγελματική άδεια οδήγησης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση α.
ε) Αν προϋπόθεση για τη χορήγηση σύνταξης είναι η απόδειξη ποσοστού αναπηρίας, η επεξεργασία της
αίτησης συνταξιοδότησης αρχίζει μόλις προσκομισθεί ή ληψθεί με οποιονδήποτε τρόπο η βεβαίωση του
αρμόδιου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περίτου ποσοστού αναπηρίας. Η πράξη απονομής
σύνταξης ανατρέχει στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης.».
Άρθρο ό
Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική
-

ασφάλιση

1. Ασψαλισμένοι σε ψορείς κοινωνικής ασψάλισης που εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (θ-Ε.Φ.Κ.Α.), πλην του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), οι οποίοι
συμπληρώνουν το εξηκοοτό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η.12.2022 και έχουν
πραγματοποιήσει από τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (4.350) έως τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες
ενενήντα εννέα (4.499) ημέρες πραγματικής ασψάλισης αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους από τους
ψορείς αυτούς, έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση και την πραγματική ή προαιρετική ασψάλισή
τους, δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από Καμία πηγή
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμψωνα με τις
καταστατικές διατάξεις των ψορέων που εντάχθηκαν στον θ-Ε.Φ.Κ.Α. ή με διατάξεις που εφαρμόζονται
στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασψαλιστικούς ψορείς του εξωτερικού, δύνανται να
αναγνωρίσουν μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασψάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα
πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμψωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των ψορέων στους οποίους ήταν ασψαλισμένοι. Η αναγνώριση γίνεται με

την εψάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασψαλισμένου των εισψορών ασψαλισμένου και εργοδότη ιτου
αντιοτοιχούν οτις αναγνωριζόμενες ημέρες ασψάλισης με βάση το ιοχύον κατά την αναγνώριση
ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Το δικαίωμα αυτό αποκλείεται, εάν οι αοψαλισμένοι έχουν
αναγνωρίσει πάνω από πέντε (5) έτη πλασματικού χρόνου ασψάλισης.
2. Ασψαλισμένοι σε Φορείς κοινωνικής ασψάλισης που εντάχθηκαν στον ε-Ε.Φ.Κ.Α. και έχουν
ασψαλισθεί για τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε
(5) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης δύνανται να ζητήσουν την
προαιρετική συνέχιση της ασψάλισής τους σύμψωνα μετα άρθρα 18 ή 37 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), κατά
περίπτωση, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη από την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να
συμπληρωθεί ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ημερών ασψάλισης για τη συμπλήρωση των
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Στην περίπτωση αυτή δεν ελέγχεται η συνδρομή της
προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4387/2016, περί μη αναπηρίας του ασψαλισμένου. Αν
συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης, εκδίδεται πράξη απονομής σύνταξης η
οποία περιλαμβάνει την αποδοχή της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασψάλισης, τον χρόνο της
προαιρετικής συνέχισης, το καταβλητέο ποσό, την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη
λήψη σύνταξης γήρατος καιτην ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης, η οποία είναι η πρώτη ημέρα
του επομένου μήνα από την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης
γήρατος. Η αίτηση της παρούσας παραγράψου μπορεί να υποβληθεί και αν, κατά την εξέταση αίτησης
συνταξιοδότησης, διαπιστωθεί ότι υπολείπονται μέχρι τρία (3) έτη για τη συμπλήρωση των
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης γήρατος. Η παρούσα παράγραψος εΦαρμόζεται και επί αιτήσεων
συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 7
Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης Τροποποίηση περ. β’ παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4387/2016
και περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016
-

1. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί της ασψάλισης προσώπων
που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασψάλιση των εντασσόμενων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασψάλισης (θ-Ε.Φ.Κ.Α.) ψορέων, τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες

προϋποθέσεις, προστίθεται τρίτο εδάψιο, και η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 15 διαμορψώνεται ως
εξής:
ιιβ. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασψάλιση των εντασσόμενων στον -Ε.Φ.Κ.Α. ψορέων,
τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασψάλισή τους στον
θ-Ε.Φ.Κ.Α. εψόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση γιατην οποία υπήχθησαν στην ασψάλισή των
εντασσόμενων στον -Ε.Φ.Κ.Α. ψορέων, τομέων και κλάδων. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί
ασψαλιστικές εισψορές στους εντασσόμενους στον θ-Ε.Φ.Κ.Α. ψορείς, τομείς και κλάδους, ενώ δεν
συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασψάλισης λογίζεται ως χρόνος ασψάλισης στον θ-Ε.Φ.Κ.Α. και οι
σχετικές ασψαλιστικές εισψορές δεν επιστρέψονται, εψόσον δεν έχει εκδοθεί απόψαση διαγραψής. Σε
κάθε περίπτωση, εισψορές που καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε
ασψαλιστικό χρόνο, αν δεν έχει αμψισβητηθεί από τον θ-Ε.Φ.Κ.Α. η ορθή υπαγωγή του ασψαλισμένου
στον ασψαλιστικό Φορέα που τις εισέπραξε εντός πενταετίας από την καταβολή τους.».

2. Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, περί των προσώπων που έχουν υπαχθεί
καλόπιστα στην ασψάλιση των εντασσόμενων στον -Ε.Φ.Κ.Α. Φορέων, τομέων, κλάδων και
λογαριασμών, λόγω απασχόλησης

ή

ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, πλην των
πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων και των ασψαλισμένων του Πρώην Οργανισμού Γεωργικών
Ασψαλίσεων (Ο.Γ.Α.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η υποπερ. αα) τροποποιείται, ώστε ο χρόνος
ασψάλισης που έχει διανυθεί καλόπιστα να λογίζεται ως χρόνος ασψάλισης στον ε-Ε.Φ.Κ.Α. και οι

σχετικές ασψαλιστικές εισψορές να μην επιστρέψονται, ανεξάρτητα από το εάν ο χρόνος ασψάλισης έχει
διανυθεί μέχρι τις 31.12.2016 και από το εάν τα εν λόγω Πρόσωπα συνεχίζουν από την Ιη.1.2017 να
υπάγονται στην ασψάλιση του Ε.ΦΚ.Α. λόγω της ίδιας απασχόλησης ή ιδιότητας, β) η υποπερ. αγ)
καταργείται, και η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 34 διαμορψώνεται ως εξής:
ιια) αα) Ο χρόνος ασψάλισης προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασψάλιση των
εντασσόμενων στον θ-Ε.Φ.Κ.Α. ψορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, λόγω απασχόλησης ή
ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρεχαν οινόμιμες προϋποθέσεις, λογίζεται ως χρόνος ασψάλισης στον ε-Ε.Φ.Κ.Α.
και οι σχετικές ασψαλιστικές εισφορές δεν επιστρέψονται, εψόσον δεν έχει εκδοθεί απόψαση
διαγραψής.
αβ) Από την ημερομηνία διαπίστωσης από τα αρμόδια όργανα της μη συνδρομής των νόμιμων
προϋποθέσεων υπαγωγής και συνέχισης της ασψάλισης, τα ανωτέρω Πρόσωπα υπάγονται υποχρεωτικά
στην ασψάλιση των εντασσόμενων στον θ-Ε.Φ.Κ.Α. ψορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών βάσειτης
ασκούμενης δραστηριότητας ή της ιδιότητας.
αγ) [Καταργείται] ».
3. Η περ. β) της Παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
ιιβ) Σε κάθε περίπτωση, εισψορές που καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε
ασψαλιστικό χρόνο, αν δεν έχει αμψισβητηθεί από τον ε-Ε.Φ.Κ.Α. η ορθή υπαγωγή του ασψαλισμένου
στον ασψαλιστικό ψορέα που τις εισέπραξε εντός Πενταετίας από την καταβολή τους.».
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1.

Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηψιοποίηση
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των
αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Ετιισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στοιχεία επικοινωνίας: Αλέξανδρος Λεοντόπουλος Βαμβέτσος, Συνεργάτης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηλ.: 210 3368 354, ττίΙ: θοπο@γΙιοο.οπι
-

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλοίιο τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης
στου ς οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύμισης:
ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

—

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

Ι ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ι
2

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νσμαθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διοκυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

-ο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολσγσύμενης ρύθμισης
1.

[ίσιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται σι καθυστερήσεις στην έκδοση
συνταξιοδοτικών αποψάσεων, σι οποίες οψείλονται στην επαλήθευση στοιχείων
που είναι ήδη διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικών Ασψαλίσεων (θ-Ε.Φ.Κ.Α.). Οι καθυστερήσεις αυτές αποστερούν
θεμελιωμένα περιουσιακά δικαιώματα των ασψαλισμένων,

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Χιλιάδες ασψαλισμένοι, που υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση, είναι
υποχρεωμένοι να αναμένουν την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης, χωρίς να
έχουν άλλους βιοποριστικούς πόρους, πλην της προκαταβολής σύνταξης.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Αψορά τον θ-Ε.Φ.Κ.Α.
συνταξιοδότησης.

και τους ασψαλισμένους που

υποβάλλουν αίτηση

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ ί
ΟΧΙ 1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρα 14, 15, 18, 33, 34 και 37 ν. 4387/2016, άρθρο Ι ν. 4554/2018, άρθρο 17 ν.
4670/2020.

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού

διατάγματος,
υπουργικής απόψασης

Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για να προβλεψθεί η
έκδοση πράξεων απονομής σύνταξης με εκ των

ή άλλης κανσνιστικής
πράξης;
11) με αλλαγή δισ ικητικής
πρακτικής
συ μπεριλαμβανομένη
ς της δυνατότητας
νέας ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση
περισσοτερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;
,

υστέρων έλεγχο των προσκομιζομένων στοιχείων και
δικαιολογητικών.

Δεν κρίνεται πρόσψορη
επιδ ιωκόμενου σκοπού.

για

την

επίτευξη

του

Δεν κρίνεται πρόσψορη
επιδιωκομενου σκοπου.

για

την

επίτευξη

του

Συναψείς Πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Π

Οχι

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

Η) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης
7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
-Ι

Π

ια:ι
.12.

ΊΐΙ

8.

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

ι) βραχυττροθεσμοι:

Η εκκαθάριση σημαντικού αριθμού εκκρεμών
αιτησεων συνταξιοδοτησης.

ΙΙ) μακροτιρόθεσμοι:

Η ταχεία έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων
κατα τροπο αξιόπιστο.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επι&ωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστά αποφοίτων γβαθμιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν
εργασία στον Τομέα Των σπουδών τους εντός ό μηνών από την
έναρξη_αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ΙδΟ κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας
& Κσινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών πον έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο τον ενεργυύ πληθυσμού) Που
συμμετέχουν σε πμυγράμματιι δια βίου_εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφάβητων/ούνυλο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων Που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμισς και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός
διαπολιτισμικώυ σχολείων ανά Περιφέρεια
(ποσοστά μαθητών ατο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
θιαιτολιτισμιιιά_σχολεία
Ποσοστά αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών)
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απυγευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν Πε αυτά

—

Μέσος όρος καθηγητών
Μέσος όρος Η/Υ

/ σύνολο

/ σύνολο

μαθητών

μαθητών

Αριθμός μιιθητώυ Που επωφελούνται από Προγράμματα
ενισχυτικής_εκπαίδευσης_/_έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια, θ’θμισ)
εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πραγροτοποιηθείοες
ανασκαφές,
κατά
αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων

είδος

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές,
Αρχαιοτήτων

Που

και

Ποσά

Που

διατέθηκαν Πε Εφορείες

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και υαταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται
αε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσείο και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιυθήκης, ανάλογα μετα θέμα, κατά γεωγραφικά

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων
και της ΕΛΣΤΑΤ (Ίιρ/,5ΊΠ5Γ/).

του

ΟΟΣΑ

£4.

διαμέρισμα

Ει9νική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζουσας Φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
Οικονομική /Δηυοσιονομική /Φορολονική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Ειτιδιωκόμενσς
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ριιθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχονσών συναλλαγών

(% ΑΕΠ)

ίσοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓίΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά Που εισσράετονται μέχρι σήμερα αιιά τον φόρο
φόρους στους οποίους αφορούν Οι διατάξεις τον

ή τους

[ίοαά Που ειαιιράχθηυαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό Πράξεων διοικητικού σροσδιορισμού φόρου
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω ασό
τα δικαστήρια

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και οροιοεπαγγελματικών
σομβάσεων (και εγσσε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και οριδράς/σοσοστό εργαζομένων που καλύτιτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. Που συνήφθησαν χωρίς Προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. σον σονήφθτισαν χωρίς σροσφνγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στο σχετικά κείμενο αλλά
και πραγματική με την έννοια της ποράταοης μετά τη συμβατική
τοος λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και οκά κλάδο Οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υσερωριών
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

(σου

δηλώθηκαν)

ανά

ατνχηράτων
οικονομίας
Αριθμός
ανά
κλάδο
<αι
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων Που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

)‘

Κοινωνική πολιτική.·

15.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
ίίοσοστό ανεργίσς γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βόσει μορφωτικού επιπέδοο
Δείκτης απασχόλησης

/ Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης

αμοιβώο (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκεοές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της σονολικής απασχόλησης
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέαος)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένοο χρόνοο (στα
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα

( μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. δημόσιοι υπόλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και στό έτη συνολικής
ασφάλισης Και αντίστοιχες δασόνες
ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
( μισθωτοί τοο ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι οπόλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ

Ύψος

Ηλικία
συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και_έτη_σουολικής_ασφάλισης
(πραγματική)

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφογών σχετικά με την απονομή σύνταξης ποο
γίνονται εο μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΛ
Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας_ή_σε κοινωνικό αποκλειαμό
Ποσοστό οδικής στέρησης σε τέσσερα ή Περισσότερα βασικά
αγαθά ή υιτηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο τοο πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δασάνη (συνολικά και ανά εοίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμοος και
άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών

Εξελιξη την τελευταία 5ετία

/ εξωτερικών ασθενών ανά

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
σ’τοχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

έτος

Ποσοστά παιδικής θτησιμόοητας
Σιιννλινές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων Κανά κεφαλή
Αριθμός ιιιτρών ανά 1000 κστνίννυς
Αριθμός νοσοκομεισκών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγονσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικαί ιισθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση σαραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία Και επείγοντα
περιστατικά)
Αριθμός ασθενών Που Περιμένουν για Χ μήνες υα εξυπηρετηθούν
(για ρη εττείγονσα νοσηλεία, ή για μονομερή σερίί]σλψιι ή για την
Πρώτη_εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκονς
Αριθμός κλινών ανά νοσηλεντική νπηρεσίιι

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ί

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
τινά περιφέρειιι
σαά κλάδο οικσνομίιις
αυά ηλικιακή ομάδα
Ποσαστό ανεργίας ανά φύλο

τινά οι
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλινιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλα
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίον, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

,

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠρΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αιτήματα ιιούλον
αποφάσεων

—

Ποσοστά αουδοχής

-

Προσφατα
στοιχεια

Εξέλιξη την τελευταία ετία

Εττιδιωκόμενο
ς στόχος
(3ετία)

Μέοος χρόνος έκδοσης

Μεταοαστευτικές ροές ανά πύλη εισύδου/χώμιι ομοέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
αοελάσεων
ανά
απελσουαμένων/σιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μανέιδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δονιιμικότητυς και
πραγματικού αριδμού φιλοξενονμένων)
ίίεριονανικά Και είδος πσμαβατικύτητιις ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφιεειλς, στο Πεδίο αυτό θετ υπάρχουν και στοιχεία Που αφορούν
(απασχόληση, εκπιοίδευση, ιταραβστικύτητα κλπ.)

Τους

αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες

Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόσφατα
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

στοιχεια

Επιδιωκόμενος

στόχος

(3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μννίμων/ιδαχ β) ιθοχ Και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανό τμήμα, θιεόθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΚΝΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίιιίτνοοί)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών Και φορέωο/ σύνολα
δημοσίων_υπηρεσιών_και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης παλιτύιν, σε κενερικό,
περιιρερεισκό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο οομιοών προσώπων, οργαοιομώο κλπ
Αριθμός ατόμων που εξοπηρετούοτσι από τις δημόιιιεςοττηρεσίες
ανά_έτος_και_ανό_υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες ρισθαδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες_ως_ποσοστό_επί_της_συνολικής_διιπάνης_ανά οπαυργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού; δαπάνες μονάδων
πμασωπιεού_ως_ποσοστό_της_συνολικής_δαπάοης_ανά υπαυργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη

Πρόσφατα

Εττιδιωκόμενας

στοιχεία

στοχος (3ετία)

Πρόσφατα

Επιδιωικόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

την τελευταία 5ετία

Δισπμαχθέοτσ αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά Ιθθθθθ κατοίκους
Αδικήματα Ποινικαύ Κώδικα κστά κατηγορίες και κατά
ρευιρρσιρική περιοχή
Διαπρολθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι νις δράοτες ουυιλν
κατά εθοιεότητα, φύλο και τάξεις ηλικιώο
ετήσια σοατιποική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποιοωο
σομπεριφορών που ορακπλούν τυ κοινό αίσθημα
{ρκήρωποκτονίες. ληστείες, κλαπές λιαμρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παρσμοοή
στη χέιρσ
—

Σονότητα εγκλημάτωο ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκλημπτικών περιπτιλπεων που εξιχυιάστηκαν στα
ούναλο τωο εγκλημάτων
Σύοαλο εργαζομένων στη δημόσιο ασφάλεια
Αριθμός καταίκων ανά αστυοαμιοό, ανά ιιστυοομικό τμήμα και
ανό περιοχή αστυνόμευσης
Αναλαγίσ αστυνομικών ανά θθθθ κατοίκους αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και οεμιοχή αστυνόμευσης
—

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατσουρή πόρων για την αντιμετύτοιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ποά τομείς (π.χ. εγκλήμοτπ βίας, οικονομικά
εγκλήματα, υσρκωτιυά, τραχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

,

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αριθμός ειοερχόμενωο αστικελτ, εμγστικώο και εμπορικών
διαιρορών
Αριθμός εισερχάμενων διοικητικών περιπτώαεωο
Συνολικός χρόνος που απαιτείται γιο την επίλυση σστικύιο,
εμπσμικώο, ερρατικών, θιοικητικύιυ και άλλων υποθέσεων
Μέσος γράνος έκδοσης δικαστικών πποιράσευτν (Ειμηνυθικείσ,
θρωτοδιυείσ._Εφετείσ,_Αρειος_Πάγος/Συμβούλια_Επικρατείας)
Μέσος όρος τωο υποθέσεων σοά δικαστή (ποιυικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστά δικαστικών αποφάσεων που σκυρώνονται μετά από
ήφτηηή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με Το σύστημα του
εξωδικαστικοό σομβιβσσμού
Αξιοποίηση εοσλλακεικώο μεθόδων επίλυσης διαφορών. πχ.
θισμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χμήζουυ προστασίας αλλά δεο
διαθέτουο πόρους (νομική πμνοτσσίσ)
Κόστος προσφυγής στη θικσιοσύνη
Πασαστά ηλεκτμυυικής υποβολής δικογράφωο
Ποσοστά διεκοεραιουμέοωο κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
εκκμεμέιο_(οε_ετήσια_και_συυολιω(_βάση_εκκρεμοτήτωο)
Ποσοστά ποινικών υποθέσεων, σε ετήσιο βάση, για τις υοοίες
επιβλήθηκαν_ποινές_μετστρέψιμες_σεχρήμα

.

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Μέσο Κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενα

Ι

Αναλογία Προσωπικού φύλαξης (φολάκιιιν) ανά υρστούμενο

‘

Ανάπτυξη

—

Επενδυτική δραστηριότητα:

Ε[ΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΙ{Η/ΕΙΙΕΝΔΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΊ4ΡΊΟΤΠΤΑ

Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσφατα

στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετίο)

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετία)

Δείκτης Παγκόσμιος ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο κιιι Περιφέρεια
Και αντίσταιχος_αριθμός_αικασχολουμένων_Πε αυτές

κλάδο

Αριθμός επιχειρήσεων παν κλείνουν ανά

Και Περιφέρεια

και_αντίσταιχος_αριθμός_απασχαλουμένων_σε_αυτές
Διοικητικό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης εΠιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μονάδες

-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμνοφαιρικής ρύπανσης

-

Κατά κεφαλή
Ποσαστό του πληθναραύ Που εξυπηρετείται από βιολαγικούς
υαθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών Που κρίνονται κατάλληλες γιο κολύμβηση
σε σχέση με τα σύνολο των δυνάίιενων νιι χρησιμοποιηθούν

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρεοσης κατ’ έτος
Γίοσοστό

οικιακών

διατέθηκαν

σε

&

βιομηχανικών

άλλες χρήσεις

(π.χ

σσορριμμάτων

ανακύκλωση.

που

παραγωγή

ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενωτ απορμιμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων ποο κιιταστράφηυαν από πυρκαγιά

/ σύνολο

δασικών εκτάσεων

Ποσοστά

ανιιδασωθεισών

(με

φυσικό

ή

τεχνητό

τρόπο)

εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων διισών από πυρκαγιές
Ποσοστά πραστατευόμενων περιοχών σε σχέση με

την

συνολική

έκταση της χώρας

Ποσοστά

του

προϋπνλαγισμαύ

που

διατίθεται

για

θέματα

προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας Κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας απά αναυεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσαστά μείωσης ενπνμπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.
·_________

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύΘμισης:
ΑΜΕΣΗ
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ

)

Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Αξιοποιείται το πληροψοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και
άλλα πληροψοριακά συστήματα του -Ε.Φ.Κ.Α., νια τη
διαπίστωση
του
ασψάλισης
χρόνου
κάθε
ασψαλισμένου που ζητεί να συνταξιοδοτηΘεί.

Η) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__
ΟΧΙ__1

Εξηγήστε:

12

Το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι καθιερωμένο σύστημα
αποτύπωσης του ασψαλιστικού ιστορικού κάθε
ασψαλισμένο υ.

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 1
Οχι 11

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

Εξηγ ήστε:

βιωσιμότητας του
ΝΑΙ :ι
ΟΧΙ

προβλεπόμενου
ΓΞΙ

πληροφοριακού

Αξιοποιείται περισσότερο το πληροφοριακό σύστημα
«ΑΤΛΑΣ», το οποίο είναι σε λειτουργία επί πολλά έτη
ήδη.

20.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρρο
Ι

Στόχος
Στην αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται μία ταχεία
Γςι) διαδικασία έκδοσης πράξεων απονομής σύνταξης.
Καθιερώνεται προθεσμία τριών (3) μηνών, εντός της οποίας
διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για την έκδοση κύριας σύνταξης.
Μετά από την πάροδο της προθεσμίας αυτής σι πράξεις
απονομής σύνταξης εκδίδονται βάσει των στοιχείων
ασψαλιστικού χρόνου που είναι καταγεγραμμένα στα
πληροψοριακά συστήματα που διαθέτει ο ε-Ε.Φ.Κ.Α., Κυρίως
στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και των δηλώσεων και στοιχείων που
έχουν υποβάλει οι ασψαλισμένοι μαζί με την αίτησή τους για
συνταξιοδότηση. Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δεν
επαληθεύονται πριν από την έκδοση της πράξης απονομής
σύνταξης, αλλά ελέγχονται εκ των υστέρων. Ειδικά για αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.3.2022, η πράξη απονομής
σύνταξης εκδίδεται βάσει των στοιχείων που είναι
καταγεγραμμένα στα πληροψοριακά συστήματα του θ-Ε.Φ.Κ.Α.
και των δηλώσεων των ασψαλισμένων, ακόμη και αν για αυτές
δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία που τις τεκμηριώνουν. Η
συγκεκριμένη ημερομηνία τέθηκε, ώστε να επιλυθούν
εκκρεμείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις, χωρίς να ανοίγει ο
δρόμος για αυθαίρετες δηλώσεις περί πρόσθετου
ασψαλιστικού χρόνου στο μέλλον. Επίσης, καθιερώνεται
προθεσμία τριών (3) μηνών για την έκδοση επικουρικής
σύνταξης, η οποία εκκινεί με την έκδοση της κύριας σύνταξης,
καθώς και προθεσμία έξι (6) μηνών για τη χορήγηση εψάπαξ
παροχής, η οποία εκκινεί με την υποβολή του σχετικού
αιτήματος. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου
αυτού δεν ισχύουν για διεθνείς συντάξεις, δηλαδή για
συντάξεις που εκδίδονται με τη συνδρομή και τη συμμετοχή
ασψαλιστικών ψορέων άλλων κρατών.

2

Στην αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι πράξεις
απονομής σύνταξης που εκδίδονται με τη διαδικασία ταχείας
απονομής σύνταξης ελέγχονται εντός τριών (3) ετών από την
έκδοσή τους, προκειμένου να υπάρχει ταχεία εκκαθάριση
τυχόν εκκρεμοτήτων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι ο έλεγχος
αποκλείεται μετά από την πάροδο πέντε (5) ετών από την
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έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης, ώστε να τίθεται ένα
χρονικό σημείο, μετά από το οποίο δεν Θα είναι δυνατή η
ανατροπή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για Τον συνταξιούχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν μπορούν να οδηγήσουν σε
καταλογισμούς εις βάρος του συνταξιούχου που εκτείνονται
χρονικά πέραν της τριετίας. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο
διαπιστωθεί διαψορά ασψαλιστικού χρόνου εις βάρος του
ασψαλισμένου όχι μεγαλύτερη από δύο (2) έτη, παρέχεται στον
ασψαλισμένο η δυνατότητα να καλύψει τη διαψορά αυτή με
καταβολή των αντίστοιχων εισψορών είτε με την τρέχουσα αξία
τους, είτε με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της αναγνώρισης
πλασματικού χρόνου. Αν ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η πράξη
απονομής σύνταξης διατηρεί την ισχύ της και δεν συντρέχει
περίπτωση
αναζήτησης
αχρεωστήτως
καταβληθε ισών
συντάξεων. Η προθεσμία για τον έλεγχο εκτείνεται σε πέντε (5)
έτη, και αυτός αποκλείεται μετά την πάροδο δέκα (10) ετών,
όταν πρόκειται για θεμελίωση ασψαλιστικού χρόνου σύμψωνα
με δηλώσεις του ασψαλισμένου, για τις οποίες δεν είχαν
υποβληθεί σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα έγγραψα που να
τεκμηριώνουν τον επιπλέον ασψαλιοτικό χρόνο. Ο έλεγχος
κατά την περίπτωση αυτή είναι πιο αυστηρός και αντίστοιχος
μετην αυξημένη εμπιστοσύνη προς τον διοικούμενο, καθώς, σε
περίπτωση που ζητηθούν έγγραψα που τεκμηριώνουν τον
επιπλέον ασψαλιστικό χρόνο και αυτά δεν προσκομισθούν, η
καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, μέχρι να ολοκληρωθεί ο
έλεγχος και να ανακληθεί ή μεταρρυθμισθεί, αναλόγως, η
πράξη απονομής σύνταξης. Επίσης, η αναζήτηση αχρεωστήτως
καταβληθεισών παροχών, στο βαθμό που αυτές κατεβλήθησαν
βάσει δηλώσεων του ασψαλισμένου, για τις οποίες ουδέποτε
υποβλήθηκε κάποια τεκμηρίωση, ανατρέχει στην έκδοση της
πράξης απονομής σύνταξης, χωρίς τον χρονικό περιορισμό της
τριετίας που Ισχύει στις περιπτώσεις που η δήλωση του
ασψαλισμένου για επιπλέον ασψαλιοτικό χρόνο είχε
τεκμηρίωση. Διευκρινίζεται ότι οι περιορισμοί στον έλεγχο, το
χρονικό σημείο αυτού και την αναζήτηση αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, δεν ισχύουν για την περίπτωση, κατά
την οποία η συνταξιοδοτική απόψαση εξεδόθη κατόπιν
απατηλής συμπεριψοράς του ασψαλισμένου, ήτοι κατόπιν
ηθελημένα πλαστών ή αναληθών στοιχείων. Τέλος,
προβλέπεται ότι συντάσσεται ετήσια απολογιστική έκθεση,
στην οποία αποτυπώνονται το πλήθος και το αποτέλεσμα των
ελέγχων, στις περιπτώσεις ταχείας απονομής σύνταξης, και ο
οικονομικός αντίκτυπος αυτών.
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3

Στην αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα έγγραψα που
τεκμηριώνουν επιπλέον ασψαλιστικό χρόνο, του οποίου την
αναγνώριση ζητεί ο ασΦαλισμένος, δεν είναι απαραίτητο να

στον ε-Ε.Φ.Κ.Α. εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά
μπορούν να αναρτώνται ηλεκτρονικά κατά την ημερομηνία της
αίτησης και να διατηρούνται από τον ασψαλισμένο νια πέντε
(5) έτη, Προκειμένου να επιδειχθούν σε περίπτωση ελέγχου. Αν
δεν επιδειχθούν κατά τον έλεγχο, η πράξη απονομής σύνταξης
ανακαλείται ή μεταρρυ θμίζεται, κατά περίπτωση
υποβάλλονται

4

σε

ψυσική

μορψή

Στην Παρ. Ι της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπεται, ως
γενική αρχή, ότι αξιοποιείται κάθε πρόσψορο στοιχείο ή
έγγραψο για την απόδειξη της ασψαλιοτέας ιδιότητας και του
ασψαλιοτικού χρόνου του αιτούντος. Στην παρ. 2 προβλέπεται
η αξιοποίηση βιβλιαρίων ασθενείας για τον προσδιορισμό του
χρόνου ασψάλισης στο πρώην ‘Ιδρυμα Κοινωνικών Ασψαλίσεων
Ενιαίο Ταμείο Ασψάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Στην
παρ. 3 προβλέπεται ότι κάθε έγγραψο δημόσιας υπηρεσίας,
-

στην οποία είχε απασχοληθεί ο αιτών σύνταξη με βάση τις
διατάξεις της διαδοχικής σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη, εψόσον
προκύπτουν ο χρόνος υπηρεσίας, η ασψάλιση και η καταβολή
των εισψορών. Η παρ. 4 αψορά πολιτικούς και στρατιωτικούς
υπαλλήλους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της
διαδοχικής ασψάλισης κατόπιν προηγούμενης ασψάλισής τους
σε τέως ασψαλιστικό ψορέα πλην του Δημοσίου, και προβλέπει
ότι ο χρόνος προηγούμενης απασχόλησής τους που έχει ληψθεί
υπόψη για την κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια και έχει
αποτυπωθεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης
(Δ.Α.Υ.Κ.) ή στην ηλεκτρονική εψαρμογή θ-Δ.Α.Υ.Κ. θεωρείται
χρόνος ασψάλισης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω
επαλήθευσή του πριν από την έκδοση της πράξης απονομής
σύνταξης. Η παρ. 5 αψορά στον χρόνο επικουρικής ασψάλισης
στο πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος αξιοποιείται για τη
θεμελίωση χρόνου ασψάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής
ασψάλισης, όταν αυτή χορηγείται από το Ταμείο Επικουρικής
Ασψάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων. Η παρ. & προβλέπει ότι η
αναπροσαρμογή των συντάξεων, ώστε αυτές να είναι
σύμψωνες με τον ν. 4387/2016, γίνεται μηχανογραψικά. Στην
παρ. 7 προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης στατιστικών
μεθόδων για την επεξεργασία συγκρίσιμων στατιστικών
στοιχείων, ώστε να γίνεται αναπροσαρμογή συντάξεων όταν
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ελλείπουν διαθέσιμα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή και
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων να ρυθμίσει τις σχετικές προϋποθέσεις και
λεπτομέρειες. Η παρ. 8 επιτρέπει την αξιοποίηση, προς σκοπό
της επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής συντάξεων,
σύγχρονων μηχανογραψικών εργαλείων και, ιδίως, Τεχνολογίας
ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών (Ιο1οΤί ΡΓοεθ
Αυοπ·οπ Ι.Ρ.Α.), καθώς και μεθόδους αυτοματοποιημένης
ανάλυσης δεδομένων.
-

5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται υψιστάμενη
νια
τη
διαδικασία
υποβολής
αίτησης
συνταξιοδότησης, ώστε να διενεργείται αυτοματοποιημένος
έλεγχος ύπαρξης οψειλών του ασψαλισμένου προς τον
ρύθμιση

-

Ε.Φ.Κ.Α. άνω του ορίου που αποκλείει τη συνταξιοδότηση και
να παρέχεται δίμηνη προθεσμία εξόψλησης των οψειλών,
προκειμένου
ο
ασψαλισμένος
να
δικαίωμα
έχει
συνταξιοδότησης. Επίσης, προβλέπεται ότι η έναρξη
επεξεργασίας της αίτησης, σε περίπτωση που η σύνταξη
συναρτάται με την αναπηρία του ασψαλισμένου, γίνεται αψού
προσκομισθεί βεβαίωση από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. σχετικά με το
ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος.
ό

Στην αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπονται δύο (2) επιλογές,
για τους ασψαλισμένους που πλησιάζουν το όριο για τη
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και που επιθυμούν
να αναγνωρίσουν περισσότερο χρόνο ασψάλισης. Η παρ. Ι
αψορά ασψαλισμένους που συμπληρώνουν το εξηκοστό
έβδομο (67°) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η.12.2022 και
χρειάζονται μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασψάλισης για
να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από
πέντε (5) πλασματικά έτη ασψάλισης. Στην περίπτωση αυτή
αναγνωρίζουν μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασψάλισης
καταβάλλοντας τις εισψορές που αντιστοιχούν σε εκατόν
πενήντα (150) ημέρες ασψάλισης με βάση το ισχύον, κατά την
αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Η παρ. 2
παρέχει το δικαίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της
ασψάλισης, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των
προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, και για χρονικό
διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, για όσους ζητούν να
συνταξιοδοτηθούν και Είχαν τουλάχιστον πεντακόσιες (500)
ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε (5) ετών
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης.

2.

7

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση συμπληρώνονται σι διατάξεις
που αναγνωρίζουν ασψαλιστικό χρόνο με βάση την αρχή της
τυπικής ασφάλισης, προκειμένου να προβλεψθεί ρητώς ότι δεν
η ορθή ή μη υπαγωγή του
ασφαλισμένου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5)
ετών από τον χρόνο του ελέγχου.
μπορεί να

επανελεγχθεί

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών
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Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα/
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Άλλο

Βελτίωση
παρεχό μενων
υπηρεσιών

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Χ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
διαφάνεια θεσμών

/

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι αξιολοούμενες ρυιμίσεις αναμένεται να συμόάλουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής
συντάξεων η οποία με τη σειρά της α δώσει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να μειώσει το απόϋεμα εκκρεμών
συντάξεων και να καταόάλει σημαντικό μέρος από τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του (αττεοτ5).
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α

Σχεδιοσμος /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσληψεις /
ΚινητικΟτητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομενων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Χ

Αλλο

Στηριξη και
λειτουργία
διαχειρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση

Χ

Κοστος
συμμετοχης
στη νεο
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

ατιοτίμηση:
Δεν αναμένεται Κόστος από τις αξιολοούμενες ρυιμίσεις άλλο από αυτό που συνδέεται με την ενημέρωση

των υπαλλήλων και των δισικούμενων νια το περιεχόμενο των διατάξεων και τη διαχείριση της αλλαγής.
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Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΡΥ8ΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Βασικός κίνδυνος είναι η εμφιλοχώρηση σφαλμάτων κατά την έκδοση πράξεων απονομής συντάξεωι’, χωρίς
προηούμενη επαλήευση των ειρά φων ή των δηλώσεων των ασφαλισμένων. Αυτός ο κίνδυνος ϋα
αντιμετωπισεί με ελέγχους μετά από την έκδοση των πράξεων απονομής σύαξης.
Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

2?.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

24.

Άρθρο 17, άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος.

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμττεριλαμόανομένον
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
...

Ευρωπαικη Συμβαση
τωνΔικαιωμάτωντου
Ανθρώπου

ή συμψωνιών

Άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(Ε.Σ.Δ.Α).

Διεθνείς συμβάσεις

2

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία_& όασικό περιεχόμενο_απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π
28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

1

π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης
Άρθρο 3
Ηλεκτρονική υποβολή παραστατι
κών νια αναγνώριση επιπλέον χρό
νου ασψάλισης Τροποποίηση
παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4670/2020
Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.
4670/2020 (Α’ 43), περί των ψυσικών
παραστατικών που αποδεικνύουν
χρόνο ασψάλισης που δεν έχει ψη
ψιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυ
ρος και δεν αποτελεί δεδομένο του
Πληροψοριακού Συστήματος «ΑΤ
ΛΑΣ», επέρχονται σι εξής τροποποιή
σεις: α) το Πρώτο εδάψιο τροπο
ποιείται, ώστε, εντός της ίδιας Προ
θεσμίας, να επιτρέπεται και η ηλε
κτρονική επισύναψη των ψυσικών
παραστατικών που τεκμηριώνουν
τον επιπλέον χρόνο ασψάλισης στην
αίτηση συνταξιοδότησης ή σε άλλες
-

—

συμπλήρωση διατάξεων
Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 17 παρ. 4 ν. 4670/2020
«4. Σε περίπτωση που ασψαλισμένος
έχει
στην
κατοχή
του
ψυσικά
παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο
ασψάλισης που δεν έχει ψηψιοποιηθεί
ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν
αποτελεί δεδομένο του Πληροψοριακού
Συστή ματος «ΑΤΛΑΣ », υποχρεούται να
καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην
ηλεκτρονική αίτηση και να προσκομίζει
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης
τα
ψυσικά
παραστατικά
στο
υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για
έλεγχο, πιστοποίηση και ψηψιοποίηση.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των
ψυσικών παραστατικών εντός της
ανωτέρω προθεσμίας, ο επιπλέον

ηλεκτρονικές πλατψόρμες που παρέ χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την
χει προς τον σκοπό αυτό ο Ηλεκτρο επεξεργασία της αίτησης.».
νικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Α
σψάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α.), β) προστίθε
νται δεύτερο και. τρίτο εδάψιο, και η
παρ. 4 του άρθρου 17 διαμορψώνε
ται ως εξής:
«4. Σε Περίπτωση που ασψαλισμένος
έχει στην κατοχή του ψυσικά παρα
στατικά που αποδεικνύουν χρόνο α
σψάλισης που δεν έχει ψηψιοποιη
θεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και
δεν αποτελεί δεδομένο του Πληρο
ψοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υ
ποχρεούται να καταχωρεί τον επι
πλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αί
τηση και, σε Προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών από την υποβολή ηλε
κτρονικής αίτησης, να προσκομίζει
τα ψυσικά τταραοτατικά στο υποκα
τάστημα του τόπου κατοικίας για έ
λεγχο, πιστοποίηση και ψ ηψιοποί
ηση ή να τα επισυνάπτει ηλεκτρονικά
στην αίτηση συνταξιοδότησης ή σε
άλλες ηλεκτρονικές πλατψόρμες που
παρέχει προς τον σκοπό αυτό ο ε
Ε.Φ.Κ.Α.. Σε Περίπτωση ηλεκτρονικής
επισύναψης, ο ασψαλισμένος υπο
χρεούται. να διατηρεί τα παραστα
τικά αυτά για χρονικό διάστημα πέ
ντε (5) ετών. Σε περίπτωση μη τήρη
σης των παραπάνω υποχρεώσεων, ο
επιπλέον χρόνος δεν λαμβάνεται υ
πόψη για την επεξεργασία της αίτη
σης και, αν έχει εκδοθεί πράξη απο
νομής σύνταξης, αυτή μεταρρυθμίζε
ται αναλόγως ή ανακαλείται, κατά
περίπτωση.».
Άρθρο 4
Άρθρο 14 παρ. Ι περ. α’ ν. 4387/2016
Αξιοποίηση δημοσίων εγγράψων
και συγκριτικών στοιχείων και
«α. Σε εψαρμογή των ενιαίων κανόνων
χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτο του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών
ματοποιημένης ανάλυσης δεδομέ του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόμενες
νων και διαδικασιών νια τη διαπί
κατά την έναρξη ισχύος του Παρόντος,
στωση του χρόνου ασψάλισης και
κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται,
την επιτάχυνση της διαδικασίας α σύμψωνα με τα άρθρα 7, 8, 13 και 14,
πονομής συντάξεων Τροποποίηση
βάσει των διατάξεων των επόμενων
περ. α’ Παρ. Ι άρθρου 14 και παρ. Ι παραγράψων.».
άρθρου 33 ν. 4387/20 116
-
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6. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί της α
ναπροσαρμογής και Προστασίας των
καταβαλλομένων συντάξεων σε Πο
λιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλή
λους, τροποποιείται, ώστε σι ήδη κα
ταβαλλόμενες συντάξεις να αναπρο
σαρμόζονται αποκλειστικά με μηχα
νσγραψικές διαδικασίες, και διαμορ
ψώνεται ως εξής:
«α. Σε εψαρμογή των ενιαίων κανό
νων του θ-Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιω
δών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη κα
ταβαλλόμενες κατά την έναρξη ι
σχύος του παρόντος, κύριες συντά
ξεις αναπροσαρμόζονται αποκλει
στικά με μηχανογραψικές διαδικα
σίες, σύμψωνα με τα άρθρα 7, 8, 13
και 14, βάσει των διατάξεων των ε
πόμενων παραγράψων.».

Άρθρο 4
Αξιοποίηση δημοσίων εγγράψων
και συγκριτικών στοιχείων και
χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτο
ματοποιημένης ανάλυσης δεδομέ
νων και διαδικασιών για τη διαπί
στωση του χρόνου ασψάλισης και
την επιτάχυνση της διαδικασίας α
πονομής συντάξεων Τροποποίηση
περ. α’ παρ. Ι άρθρου 14 και παρ. Ι
άρθρου 33 ν. 4387/20116
-

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.
4387/2016, περί της αναπροσαρμο
γής και. Προστασίας των καταβαλλό
μενων συντάξεων σε ψορείς πλην Δη
μοσίου, πρώην Οργανισμού Γεωργι
κών Ασψαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και πρώην
Ναυτικού
Απομαχικού
Ταμείου
(Ν.Α.Τ.), επέρχονται οι εξής τροπο
ποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο
εδάψιο, ώστε σι ήδη καταβαλλόμε
νες συντάξεις να αναπροσαρμόζο
νται αποκλειστικά με μηχανογραψι
κές διαδικασίες, β) προστίθενται
δεύτερο καιτρίτο εδάψιο, και η παρ.

Άρθρο 33 παρ. 1 ν. 4387/2016
«1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες
συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από
τον Πρώην Οργανισμό Γεωργικών
(Ο.Γ.Α.)
Ασψαλίσεων
και
όσων
χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό
Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έχουν
επανυπολογισθεί
ή
υπολογισθεί
δυνάμει της παρ. Ι του άρθρου 23α του
κ.ν.
(Α’
792/1978
220),
αναπροσαρμόζονται, σύμψωνα με την
ανάλογη εψαρμογή του άρθρου 14, σε
συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30
και 12,
βάσει των ειδικότερων
ρυθμίσεων
της
επόμενης
παραγράψου.».

31

Ι του άρθρου 33 διαμορψώνεται ως
εξής:
«1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, Κατά Την
έναρξη ισχύος του παρόντος, Κύριες
συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται
από τον πρώην Οργανισμό Γεωργι
κών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και όσων
χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό
Α7τομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έ
χουν επανυπολογισθεί ή υττολογι
σθεί δυνάμει της παρ. Ι του άρθρου
23α του κν. 792/1978 (Α’ 220), αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με
μηχανογραψικές διαδικασίες, σύμ
ψωνα με την ανάλογη εψαρμογή του
άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα άρ
θρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των
ειδικότερων ρυθμίσεων της επόμε
νης παραγράψου. Αν δεν υπάρχουν
διαθέσιμα αναλυτικά μηχανογρα
ψικά στοιχεία που είναι αναγκαία για
την αναπροσαρμογή για κάθε ασψα
λισμένο, αυτή μπορεί να γίνεται με
χρήση στατιστικών μεθόδων που βα
σίζονται σε συγκρίσιμα στοιχεία α
σψάλισης. Με απόψαση του Υπουρ
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ
σεων, η οποία εκδίδεται μετά από
πρόταση του Διοικητικού Συμβου
λίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φο
ρέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε
Ε.ΦΚ.Α), ορίζονται οι ειδικότερες
προϋποθέσεις για την αναπροσαρ
μογή σύνταξης με βάση στατιστικές
μεθόδους που βασίζονται σε συγκρί
σιμα στοιχεία ασψάλισης, οι κλάδοι
ασψάλισης και τα πρώην Ταμεία που
έχουν ενταχθεί στον θ-Ε.Φ.Κ.Α., επί
των οποίων εψαρμόζεται η αναπρο
σαρμογή με βάση στατιστικές μεθό
δους, οι περιπτώσεις υτιοχρεωτικής
εψαρμογής της, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.)>.
Άρθρο 5
Διαπίστωση οψειλών και ποσοστού
αναπηρίας Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου Ι ν. 4554/2018
-

Άρθρο Ι παρ. 2 ν. 4554/2018
«2.α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος
αρχίζει από την πρώτη του επόμενου
της
υποβολής
της
αίτησης
συνταξιοδότησης
μήνα,
υπό την
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Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4554/2018 (Α’ 130), περί της έναρξης
του δικαιώματος σύνταξης γήρατος
και περί της υποβολής και επεξεργα
σίας της σχετικής αίτησης, επέρχο
νται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην
περ. α) προστίθενται πέμπτο, έκτο, έ
βδομο, όγδοο και ένατο εδάψιο, β)
προστίθεται περ. ε) και η παρ. 2 του
άρθρου Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«2. α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος
αρχίζει από την πρώτη του επόμενου
της υποβολής της αίτησης συνταξιο
δότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση
ότι κατά την ημερομηνία αυτή πλη
ρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέ
σεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη
δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα
του μήνα που έπεται εκείνου κατά
τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμι
μες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογη
τικά που απαιτούνται, κατά περί
πτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω
γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τε
λευταία ημέρα του πρώτου (Ιου)
μήνα που έπεταιτου μήνα υποβολής
της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν
από τα υποβαλλόμενα δικαιολογη
τικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες
για τη συνταξιοδότηση προϋποθέ
σεις, όπως αυτές προσδιορίζονται
για κάθε κατηγορία ασψαλισμένων
του θ-ΕΦ ΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε
επόμενο ημερολογιακό της αίτησης
συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έ
ναρξης του δικαιώματος σύνταξης ο
ρίζεται η πρώτη του επόμενου της
συμπλήρωσης των απαραίτητων
προϋποθέσεων μήνα. Αν παρέλθει ά
πρακτη η προθεσμία του δεύτερου
και τρίτου εδαψίου για την υποβολή
των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
με υπαιτιότητα του ασψαλισμένου, η
αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρα
τος απορρίπτεται και εκδίδεται σχε
τική απόψαση. Ο έλεγχος οψειλών,
προκειμένου να διαπιστωθεί αν πλη
ρούνται οι προϋποθέσεις σε σχέση
με τα όρια οψειλών του άρθρου 61

προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία
αυτή πληρούνται όλες σι νόμιμες
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε
αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη
ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου
κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι
νόμιμες
προϋποθέσεις.
Τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά
περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση
λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την
τελευταία ημέρα του πρώτου (Ιου)
μήνα που έπεται του μήνα υποβολής
της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από
τα
υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά
προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη
συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως
αυτές προσδιορίζονται για κάθε
κατηγορία ασψαλισμένων του ε-ΕΦΚΑ,
πραγματοποιήθηκαν
σε
επόμενο
ημερολογιακό
της
αίτησης
συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος
έναρξης του δικαιώματος σύνταξης
ορίζεται η πρώτη του επόμενου της
συμπλήρωσης
των
απαραίτητων
προϋποθέσεων μήνα. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου και
τρίτου εδαψίου για την υποβολή των
απαιτούμενων δικαιολογητικών με
υπαιτιότητα του ασψαλισμένου, η
αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική
απόψαση.
β) Για τα πρόσωπα για τα οποία
απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η
λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η
διαγραψή από τις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασψαλείας και
του
Πυροσβεστικού
Σώματος,
προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν
λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή
εξακολουθεί να ισχύει.
γ) Οι ασψαλισμένοι που, κατά την
έναρξη χορήγησης της σύνταξης,
συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως
μισθωτοί ή μη μισθωτοί, διέπονται από
τις
διατάξεις περί απασχόλησης
συνταξιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές
δεν απαιτείται η
διακοπή της
επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως

του ν. 3863/2010 (Α’ 115), γίνεται η
λεκτρονικά κατά την υποβολή της αί
τησης συνταξιοδότησης. Αν διαπι
στωθεί ότι ο ασφαλισμένος έχει ο
ψειλές που υπερβαίνουν τα όρια του
άρθρου 61 του ν. 3863/2010, του Χο
ρηγείται προθεσμία δύο (2) μηνών
από την υποβολή της αίτησης για να
εξοψλήσει το σύνολο ή μέρος των ο
ψειλώντου, ώστε αυτέςνα μειωθούν
κάτω από τα όρια αυτά. Η δίμηνη
προθεσμία εμψαίνεται. στο αποδει
κτικό κατάθεσης της αίτησης συντα
ξιοδότησης που εκδίδεται από το η
λεκτρονικό σύστημα του -ΕΦΚΑ και
ειτέχει θέση γνωστοποίησης της σχε
τικής οψειλής με ημερομηνία κοινο
ποίησης προς τον ασψαλισμένο την
ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρο
νικής αίτησης. Αν ο ασψαλισμένος
προχωρήσει στην εξόψληση αυτή ε
ντός της δίμηνης προθεσμίας, συνε
χίζεται η επεξεργασία της αίτησής
του και η πράξη απονομής σύνταξης
ανατρέχει στην πρώτη ημέρα του
πρώτου μήνα που έπεται του μήνα
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότη
σης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αί
τηση συνταξιοδότησης απορρίπτε
ται.
β) Για τα πρόσωπα για τα οποία α
παιτείται από την κείμενη νομοθεσία
η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η
διαγραψή από τις τάξεις των Ενό
πλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Α
σψαλείας και του Πυροσβεοτικού
Σώματος, προκειμένου να συνταξιο
δοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπό
θεση αυτή εξακολουθείνα ισχύει.
γ) Οι ασψαλισμένοι που, κατά την έ
ναρξη χορήγησης της σύνταξης, συ
νεχίζουν την απασχόλησή τους ως μι
σθωτοί ή μη μισθωτοί, διέπονται από
τις διατάξεις περί απασχόλησης συ
νταξιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές
δεν απαιτείται η διακοπή της επαγ
γελματικής δραστηριότητας, όπως
προβλέπεται ανά πρώην ασψαλι

προβλέπεται ανά πρώην ασψαλιστικό
ψορέα και η συνέχιση της απασχόλησης
δηλώνεται
στην
αίτηση
συνταξιοδότησης.
δ) Ειδικά για τους ασψαλισμένους
επαγγελματίες οδηγούς, εκπαιδευτές
και αυτοκινητιστές για τους οποίους
απαιτείται, με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία,
η
κατάθεση
της
επαγγελματικής άδειας οδήγησης για
την έναρξη της συνταξιοδότησης, το
δικαίωμα σύνταξης ξεκινά την πρώτη
του επόμενου μήνα της υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης υπό την
προϋπόθεση
της
προηγούμενης
κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας
οδήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η
χορήγηση της σύνταξης ξεκινά την
πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από
εκείνον εντός του οποίου κατατέθηκε η
επαγγελματική άδεια οδήγησης. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην
περίπτωση α’
.

4.

στικό ψορέα και η συνέχιση της απα
σχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συ

νταξιοδότησης.
δ) Ειδικά για τους ασψαλισμένους ε
παγγελματίες οδηγούς, εκπαιδευτές
και αυτοκινητιστές για τους οποίους
απαιτείται, με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία, η κατάθεση της επαγγελ
ματικής άδειας οδήγησης για την έ
ναρξη της συνταξιοδότησης, το δικαί
ωμα σύνταξης ξεκινά την Πρώτη του
επόμενου μήνα της υποβολής της αί
τησης συνταξιοδότησης υπό την Προ
ϋπόθεση της προ ηγούμενης κατάθε
σης της επαγγελματικής άδειας οδή
γησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Χο
ρήγηση της σύνταξης ξεκινά την
Πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα
από εκείνον εντός του οποίου κατα
τέθηκε η επαγγελματική άδεια οδή
γησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ορι
ζόμενα στην περίπτωση α.
ε) Αν προϋπόθεση για τη χορήγηση
σύνταξης είναι η απόδειξη ποσοστού
αναπηρίας, η επεξεργασία της αίτη
σης συνταξιοδότησης αρχίζει μόλις
προσκομισθεί ή ληψθεί με οποιονδή
ποτε τρόπο η βεβαίωση του αρμό
διου Κέντρου Πιστοποίηση ς Αναπη
ρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί του ποσοστού α
ναπηρίας. Η πράξη απονομής σύντα
ξης ανατρέχει στην πρώτη ημέρα του
πρώτου μήνα που έπεταιτου μήνα υ
ποβολής της αίτησης συνταξιοδότη
ση ς.».
Άρθρο 7
Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου α
σψάλισης Τροποποίηση περ. β’
παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4387/2016 και
περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34 ν.
4387/2016
-

1. Στο τέλος της περ. β’ της Παρ. 2 του
άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),
περί της ασψάλισης Προσώπων που
έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην α
σψάλιση των εντασσόμενων στον Η
λε κτρονικό Εθνικό Φορέα Κο ινωνι
κής ΑσΦάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.) Φορέων,
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ιιβ. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί
καλόπιστα
στην
ασψάλιση
των
εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. Φορέων,
τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν
οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχίζουν
την ασψάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α.
εψόσον διατηρούν την ιδιότητα ή
απασχόληση για την οποία υπήχθησαν
στην ασψάλισή των εντασσόμενων στον
Ε.Φ.Κ.Α. Φορέων, τομέων και κλάδων.
Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί
ασψαλιστικές
εισψορές
στους

τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέ εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. ψορείς,
τρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, Τομείς και κλάδους, ενώ δε συνέτρεχαν
προστίθεται Τρίτο εδάψιο, και η περ. οι νόμιμες προϋποθέσεις ασψάλισης
β’ της παρ. 2 του άρθρου 15 διαμορ λογίζεται ως χρόνος ασψάλισης στον
ψώνεται ως εξής:
Ε.Φ.ΚΑ. και οι σχετικές ασψαλιοτικές
ιιβ. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί κα εισψορές δεν επιστρέψονται, εψόσον
λόπιστα στην ασψάλιση των εντασ δεν έχει εκδοθεί απόψαση διαγραψής. ».
σόμενων στον -Ε.Φ.Κ.Α. ψορέων,
τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέ
τρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συ
νεχίζουν την ασψάλισή τους στον 8Ε.Φ.Κ.Α. εψόσον διατηρούν την ιδιό
τητα ή απασχόληση για την οποία υ
πήχθησαν στην ασψάλισή των εντασ
σόμενων στον ε-Ε.Φ.Κ.Α. ψορέων,
τομέων και κλάδων. Χρόνος για τον
οποίο έχουν καταβληθεί ασψαλιστι
κές εισψορές στους εντασσόμενους
στον ε-Ε.Φ.Κ.Α. ψορείς, Τομείς και
κλάδους, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νό
μιμες προϋποθέσεις ασψάλισης λο
γίζεται ως χρόνος ασψάλισης στον
Ε.Φ.Κ.Α. καιοισχετικές ασψαλιστικές
εισψορές δεν επιστρέψονται, εψό
σον δεν έχει εκδοθεί απόψαση δια
γραψής. Σε κάθε περίπτωση, εισψο
ρές που καταβλήθηκαν και εισπρά
χθηκαν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε
ασψαλιοτικό χρόνο, αν δεν έχει αμ
ψισβητηθεί από τον 2-Ε.Φ.Κ.Α. η
ορθή υπαγωγή του ασψαλισμένου
στον ασψαλιστικό Φορέα που τις ει
σέπραξε εντός πενταετίας από την
καταβολή τους.».
Άρθρο 7
Άρθρο 34 παρ. 3 περ. α)
Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου α
σψάλισης Τροποποίηση περ. β’
ιια) αα) Ο χρόνος ασψάλισης μέχρι τις
παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4387/2016 και 31.12.2016 προσώπων που έχουν
περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34 ν.
υπαχθεί καλόπιστα στην ασψάλιση των
4387/2016
εντασσόμενων στον Ε .Φ. Κ.Α. ψορέων,
τομέων, κλάδων καιλογαριασμών, λόγω
2. Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν
34 του ν. 4387/2016, περί των προ συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
σώπων που έχουν υπαχθεί καλόπι και συνεχίζουν από την 1.1.2017 να
στα στην ασψάλιση των εντασσόμε υπάγονται στην ασψάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.
νων στον 8-Ε.Φ.Κ.Α. ψορέων, το λόγω της ίδιας απασχόλησης ή
μέων, κλάδων και λογαριασμών, ιδιότητας,
λογίζεται
ως
χρόνος
λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ ασψάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές
ασψαλιοτικές
εισψορές
δεν
-

-

δεν συνέτρεχαν σι νόμιμες προϋπο
θέσεις, πλην των πολιτικών και στρα
τιωτικών υπαλλήλων και των ασα
λισμένων του πρώην Οργανισμού Γε
ωργικών Ασψαλίσεων (Ο.Γ.Α.), επέρ
χονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η υ
ποπερ. αα) τροποποιείται, ώστε ο
χρόνος ασψάλισης που έχει διανυθεί
καλόπιστα να λογίζεται ως χρόνος α
σψάλισης στον θ-Ε,Φ.Κ.Α. και οι σχε
τικές ασφαλιστικές εισψορές να μην
επιστρέψονται, ανεξάρτητα από το
εάν ο χρόνος ασψάλισης έχει διανυ
θεί μέχρι τις 31.12.2016 και από το
εάν τα εν λόγω πρόσωπα συνεχίζουν
από την Ιη.1.2017 να υπάγονται
στην ασψάλιση του θ-Ε.Φ.Κ.Α. λόγω
της ίδιας απασχόλησης ή ιδιότητας,
β) η υποπερ. αγ) καταργείται, και η
περ.α)τηςπαρ.3τουάρΘρου34διαμορψώνεται ως εξής:
«α) αα) Ο χρόνος ασψάλισης προσώ
πων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα
στην ασψάλιση των εντασσόμενων
στον -Ε.Φ.Κ.Α. ψορέων, τομέων,
κλάδων και λογαριασμών, λόγω απα
σχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν συνέ
τρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, λο
γίζεται ως χρόνος ασψάλισης στον ε
Ε.Φ.Κ.Α. καιοισχετικές ασψαλιστικές
εισψορές δεν επιστρέψονται, εψό
σον δεν έχει εκδοθεί απόψαση δια
γραψής.
αβ) Από την ημερομηνία διαπίστω
σης από τα αρμόδια όργανα της μη
συνδρομής των νόμιμων προϋποθέ
σεων υπαγωγής και συνέχισης της α
σψάλισης, τα ανωτέρω πρόσωπα υ
πάγονται υποχρεωτικά στην ασψά
λιση των εντασσόμενων στον
Ε.Φ.Κ.Α. ψορέων, τομέων, κλάδων
και λογαριασμών βάσει της ασκού
μενης δραστηριότητας ή της ιδιότη
τας.
αγ) [Καταργείται]».
3. Η περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 34
του ν. 4387/2016 αντικαθί.σταται ως
εξής:
-

επιστρέψονται, εψόσον δεν έχει εκδοθεί
απόψαση διαγραψής.
αβ) Από την ημερομηνία διαπίστωσης
από τα αρμόδια όργανα της μη
συνδρομής
των
νόμιμων
προϋποθέσεων
υπαγωγής
και
συνέχισης της ασψάλισης, τα ανωτέρω
πρόσωπα υπάγονται υποχρεωτικά στην
ασψάλιση των εντασσόμενων στον
Ε.Φ.Κ.Α. ψορέων, τομέων, κλάδων και
λογαριασμών βάσει της ασκούμενης
δραστηριότητας ή της ιδιότητας.
αγ) Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση που η
διαπίστωση της μη συνδρομής των
νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής έχει
γίνει
31.12.2019,
μέχρι τις
τα
προβλεπόμενα στο ανωτέρω εδάψιο
εψαρμόζονται από την 1.1.2020.
β) Τα αναψερόμενα στην περίπτωση α1
δεν εψαρμόζονται στις περιπτώσεις
ασψαλισμένων για τους οποίους έχει
χωρήσει λανθασμένη υπαγωγή στην
ασψάλιση από την 1.1.2017 και εψεξής.
γ. Χρόνος ασψάλισης έως τις 31.12.2016
στον
πρώην
Κλάδο
Πρόσθετης
Ασψάλισης και στον Πρώην Κλάδο
Κύριας Ασψάλισης Αγροτών του πρώην
ΟΓΑ, για τον οποίο οι ασψαλισμένοι δεν
πληρούσαν τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο άρΘρο 9 του ν.
3050/2002 (Α1 214), και βάσει της
ασκούμενης
δραστηριότητας
πρόε κυπτε υποχρέωση ασψάλισης στον
πρώην ΟΑΕΕ, παραμένει ως χρόνος
ασψάλισης στον πρώην ΟΓΑ.
Οι ανωτέρω ασψαλισμένοι Θεωρείται
ότι καλώς ασψαλίζονται στον πρώην
ΟΓΑ και μετά την Ιη.1.2017, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν.
4554/2018 (Α1 130), εψόσον συνεχίζουν
να ασκούν την ίδια δραστηριότητα, και
εξαιρούνται της ασψάλισης του Πρώην
ΟΑΕΕ.
Τυχόν οψειλές στον πρώην ΟΑΕΕ,
βεβαιωμένες ή μη, που έχουν προκύψει
για
τις
ανωτέρω
περιπτώσεις
ασψαλισμένων, δ ιαγράψονται και δεν
αναζητο ύνται.

«β) Σε κάθε περίπτωση, εισψορές
που καταβλήθηκαν και εισπράχθη
καν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε α
σψαλιστικό χρόνο, αν δεν έχει αμψι
σβητηθεί από τον ε-Ε.Φ.Κ.Α. η ορθή

υπαγωγή του ασψαλισμένου στον α
σψαλιστικό ψορέα που τις εισέπραξε
εντός πενταετίας από την καταβολή
τους.».
30.

Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί
έναντι των ανωτέρω οψειλών πριν από
την ισχύ του παρόντος δεν αναζητούνται

και
προσμετρώνται
κατά
τον
υπολογισμό της σύνταξης ως εισψορές
στον πρώην ΟΓΑ.
Ειδικά για τους ιδιοκτήτες τουριστικών

καταλυμάτων εξακολουθεί να ισχύει το
άρθρο 35 του ν, 4670/2020 (Α 43).».
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αριθμ. 111/8/2022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρΟρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της,
αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των
αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»
Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται ζητήματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία ταχείας απονομής
σύνταξης και συγκεκριμένα:
α.
Ορίζονται οι προθεσμίες για την έκδοση από τον -ΕΦΚΑ:
της πράξης απονομής κύριας σύνταξης ή της απόρριψης της σχετικής
αίτησης,
της πράξης απονομής επικουρικής σύνταξης,
της απόφασης χορήγησης εφάπαξ παροχής.
β.
Προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου των πράξεων απονομής σύνταξης
που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία ταχείας απονομής και καθορίζεται το
πλαίσιο αντιμετώπισης ειδικότερων περιπτώσεων ανάλογα με το αποτέλεσμα
του ελέγχου.
Επιτρέπεται πλέον η ηλεκτρονική υποβολή φυσικών παραστατικών για
γ.
την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης που δεν προκύπτει από το Πληροφοριακό
Σύστημα «ΑΤΛΑΣ».
Προσδιορίζονται τα έγγραφα και στοιχεία, τα οποία γίνονται αποδεκτά
δ.
κατά την εξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης για την αναγνώριση του
χρόνου ασφάλισης ανά κατηγορία ασφαλισμένου.
-

-

-

2.
Διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία καταβολής
σύνταξης και συγκεκριμένα με:
α.
τη διαπίστωση και τον έλεγχο καταβολής των οφειλόμενων ποσών, από
τον ασφαλισμένο, προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α)., από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές
από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές
επιβαρύνσεις κλπ

‘Ιο.

β.
τον τρόπο απόδειξης του ποσοστού αναπηρίας του αιτούντος
συνταξιοδότηση, εφόσον αποτελεί σχετική προϋπόθεση για τη χορήγηση
σύνταξης.

3.α. Ρυθμίζεται η διαδικασία αναγνώρισης υπολειπόμενου χρόνου [μέχρι
εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης] για τη λήψη σύνταξης λόγω γήρατος
από ασφαλισμένους σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον
Ε.Φ.Κ.Α., (πλην του Ο.Γ.Α.), οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες προϋποΟέσεις
(ηλικιακό όριο, πραγματοποίηση συγκεκριμένου αριθμού ημερών ασφάλισης
κλπ.).
β.
Προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης για
τις οριζόμενες κατηγορίες ασφαλισμένων.
-

Διευθετείται το ζήτημα της ασφάλισης προσώπων που έχουν υπαχθεί
καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον -Ε.Φ.Κ.Α. φορέων,
τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ώστε ο
χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί καλόπιστα, να λογίζεται ως χρόνος
ασφάλισης στον @-Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές να μην
επιστρέφονται.
4.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται επί του προϋπολογισμού του
-Ε.Φ.Κ.Α. (φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) αύξηση εσόδων από την
καταβολή των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη
για 1) την αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης και ΙΙ) την
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Ωστόσο εκ της προαναφερόμενης
αιτίας, προκαλείται μελλοντική δαπάνη, λόγω καταβολής αυξημένων
συνταξιοδοτικών παροχών.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΚΜΑΟΟ
11.04.2022 18:19

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόμου «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση
δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και
άλλες διατάξεις»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του
προϋπολογισμού του -Ε.Φ.Κ.Α. (φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) μελλοντική
δαπάνη, λόγω καταβολής αυξημένων συνταξιοδοτικών παροχών, συνεπεία
καταβολής υψηλότερων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη
για 1) την αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης και ίί) την προαιρετική
συνέχιση της ασφάλισης.
Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του του
προϋπολογισμού του -Ε.Φ.Κ.Α.

Αθήνα, ΙΙ Απριλίου 2022
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