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Θ Ε Μ Α : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019                       

(ΦΕΚ Α΄73) και παροχή οδηγιών.» 

 

   

  1. Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α΄/17.05.2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος 

4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική 

Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και 

άλλες διατάξεις», με το άρθρο 37 του οποίου μεταβάλλεται ο τρόπος καταβολής της 

προσωπικής διαφοράς που οφείλεται σε επανυπολογισθείσες συντάξεις οι οποίες χορηγήθηκαν 

λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής ασθένειας. 

 Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, κατ’ εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, 

προβλέφθηκε και εφαρμόστηκε από 1-1-2019, η αναπροσαρμογή των ήδη  

 

Ενιαίος 
Φορέας 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

 

ΑΔΑ: 6ΡΙΞ465ΧΠΙ-ΤΗΗ



Σελίδα 2 από 2 

 

καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12.05.2016 κύριων συντάξεων των τ. φορέων 

κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου -πλην ΟΓΑ- με τους κανόνες του Ν. 4387/2016. 

  Σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4387/2016, όπως 

ισχύει, στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων μέχρι την 31.12.2018 

είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, από 1.1.2019 

προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο (1/5) της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα, εντός πέντε 

ετών, δηλαδή μέχρι και τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2023. 

 

  2. Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, το 

ποσό της προσωπικής διαφοράς καταβάλλεται εξαρχής ολόκληρο (και όχι σε ισόποσες ετήσιες 

δόσεις εντός πενταετίας) στις συντάξεις που χορηγούνται λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου, 

εφόσον η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλονται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα εκτός εργασίας ή 

σε επαγγελματική ασθένεια (περιπτώσεις του άρθρου 31 του Ν. 4387/2016). 

  3. Επομένως, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4611/2019, δηλαδή 

από 17.5.2019 και εξής, στις επανυπολογισθείσες συντάξεις που ανήκουν στις εν 

λόγω κατηγορίες καταβάλλεται εφάπαξ και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό που 

αντιστοιχεί στα 4/5 της προσωπικής διαφοράς. 

 

Συνημμένα: α) ΦΕΚ Α΄73 (σελ. 2101, 2110)                                                                                             

         β) Το με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.28662/901/2.9.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ 

 
 

Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
Β. ΑΓΑΔΑΚΟΥ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 

ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
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    Η Προϊστάμενη του  Αυτοτελούς  

    Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της ΓΔΣ 

 

              Πηνελόπη Κατωπόδη 
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 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4611 

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δη-

μοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδο-

τικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των ερ-

γαζομένων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, 
υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Στη ρύθμιση του παρόντος υπάγονται νομικά και 
φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορι-
κής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω 
της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.

3. Στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν 
και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για 
τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής 
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017 (Α΄ 62). Οι οφειλές του 
προηγούμενου εδαφίου υπάγονται αυτοτελώς χωρίς να 
επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους λοι-
πούς πιστωτές του ν. 4469/2017. Αν εκκρεμεί διαδικασία 
υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017, η υπαγωγή στη ρύθμιση 
του παρόντος είναι δυνατή με τροποποίηση μόνο των 
σχετικών στοιχείων της οφειλής προς τους Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση 
του ν. 4469/2017.

4. Στη ρύθμιση του παρόντος δεν υπάγονται οφειλές 
προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του 
ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγω-
γής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη 
ρύθμιση του ν. 3869/2010, η υπαγωγή στη ρύθμιση του 
παρόντος είναι δυνατή μόνον αν ο οφειλέτης παραιτηθεί 
από την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος.

Άρθρο 2

Οφειλές μη μισθωτών

1. Το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφα-
λισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, 
με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη 
και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται 
να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος. Κύρια οφειλή 
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, 
επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης 
στον οποίο αφορά, σύμφωνα με ποσοστά υπολογισμού 
των ασφαλιστικών εισφορών του τέταρτου εδαφίου της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου. 1 του άρθρου 39, 
της παραγράφου 2 του άρθρου 41 και της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85). Ως βάση υπολογισμού ορίζεται το ποσό που αντι-
στοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού 
άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Οι 
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τό-
κοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας οφειλής 
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, 
επανυπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής 
που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια. 
Ο επανυπολογισμός των προηγούμενων εδαφίων λαμ-
βάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.

2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέ-
χεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των 
πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και 
τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως υπολο-
γίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 έως την ημερο-
μηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις 
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
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Άρθρο 35

Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση

ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών

αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

1. Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τους 
ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές δημόσιας χρή-
σης (Δ.Χ.) αυτοκινήτων είναι η πρώτη ημέρα του μήνα 
έναρξης άσκησης της ασφαλιστέας ιδιότητας, όπως αυτή 
προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρ-
μόδιας Δ.Ο.Υ..

2. Ημερομηνία διακοπής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για 
τους ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκι-
νήτων είναι η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκη-
σης της δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη 
βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

3. Ιδιοκτήτες, χρήστες ή εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινή-
των που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τους οποίους 
προκύπτει, κατ’ εφαρμογή του παρόντος, διακοπή της 
ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, μπορούν να συνεχίσουν 
προαιρετικά την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλά-
δων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη δια-
κοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτω-
ση αυτή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με 
βάση το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους 
ασφαλισμένους του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Για 
την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υποβάλλεται 
δήλωση του ασφαλισμένου εντός προθεσμίας τριών (3) 
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρε-
τική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από 
αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη ημέρα του 
επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτη-
ση για προαιρετική ασφάλιση δεν μπορεί να υποβληθεί.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη 
αντίθετη διάταξη καταργείται.

Άρθρο 36

Συντάξιμες αποδοχές πρώην

ΤΣΕΥΠ-Α, ΤΣΕΥΠ-Θ

και ιδιοκτητών εφημερίδων (πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

για το διάστημα 1.1.2002 - 31.12.2016

1. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, 
του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των 
ασφαλισμένων στη πρώην Δ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης -
Παροχών του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Σύ-
νταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτο-
ρείων Αθηνών), που από 1.1.2017 υπάγονται στον 
ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με την 
Φ11321/59554/2170/22.12.2016 (Β΄ 4569) υπουργική 
απόφαση, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρο-
νικό διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 θεω-
ρούνται οι οριζόμενες από το άρθρο 6 της 17481/1933 
υπουργικής απόφασης (Παράρτημα ΕΚ Φύλλο 51, ανα-
δημοσίευση σε Φύλλο 77), όπως αντικαταστάθηκε με 
την Φ. 10055/10947/791/7.8.2014 (Β΄ 2268) υπουργική 
απόφαση.

2. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, 
του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των 
ασφαλισμένων του πρώην Περιφερειακού Τμήματος 

Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας 
Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορεί-
ων Θεσσαλονίκης), που από 1.1.2017 υπάγονται στον 
ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με την 
Φ11321/59554/2170/22.12.2016 (Β΄ 4569) υπουργική 
απόφαση, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρο-
νικό διάστημα από 1.1.2002 έως 31.12.2016 θεωρούνται 
οι οριζόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 17 της 
31720/Σ.503/10.12.1962 (Β΄ 503) υπουργικής απόφα-
σης, όπως αντικαταστάθηκε με την Φ56/1077/13.6.2002 
(Β΄ 768) υπουργική απόφαση.

3. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, 
του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλι-
σμένων στην πρώην Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών 
ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης), που 
από την 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες, ως συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό 
διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 θεωρούνται 
οι οριζόμενες στο άρθρο 7 του π.δ. 442/1993 (Α΄ 184).

Άρθρο 37

Προσαύξηση συντάξεων

σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων

ή επαγγελματικής νόσου

Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 31, αν το 
καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μικρό-
τερο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό 
τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό της δια-
φοράς και καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση της περίπτω-
σης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εξ ολοκλήρου 
στους δικαιούχους.».

Άρθρο 38

Διεύρυνση των υπαγόμενων κατηγοριών

ασφαλισμένων στο ΤΜΕΔΕ

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 86 
του ν. 4387/2016 μετά τις λέξεις «με αντικείμενο την Εγ-
γυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.» προστίθεται η φράση «και των 
προσώπων που διαθέτουν εργοληπτικό ή μελετητικό 
πτυχίο από την αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου Δ.15 του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή την εκάστοτε 
Αρμόδια Αρχή».

Άρθρο 39

Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων

ποσών με δικαιούμενα ποσά

Σε περιπτώσεις αναδρομικής ανάκλησης ευμενών δι-
οικητικών πράξεων και αναζήτησης ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων των ποσών παροχών λόγω της ανάκλη-
σης, δύναται ο ασφαλισμένος να υποβάλει αίτηση για 
χορήγηση λοιπών παροχών που μπορούσε να δικαιω-
θεί κατά το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η ανάκληση 
ή μεταγενέστερα. Η αίτηση θεωρείται ότι υποβλήθηκε 
κατά τον χρόνο που ανατρέχει η ανακλητική πράξη ή 
κατά τον χρόνο που πληρούνται οι προϋποθέσεις χο-
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ 17)  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ &  

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

 

Δ/νση                     :  Σταδίου 29 

Ταχ. Κώδικας        :  101 10 Αθήνα                               

Πληροφορίες         :  Ε. Σιμιτοπούλου 

                              :  Ε. Βουράκη 

Τηλέφωνο             :  2131516807,2131516750 

e-mail                    :  synparoxes@ypakp.gr 

 

                    Αθήνα,   02-09-2019 

 

Αριθμ. πρωτ. Φ80000/οικ.28662/901 

 

                  ΠΡΟΣ: 

 

          Ε.Φ.Κ.Α 
     Α. Γραφείο κ. Διοικητή 

         Αγ. Κωνσταντίνου 8 

         Τ.κ. 10241 ΑΘΗΝΑ 

     Β. Γενική Διεύθυνση 

          Παροχών & Υγείας 

          Δ/νση Συντάξεων Αναπηρίας 

          Ατυχημάτων & Αποκατάστασης 

          Αγ. Κων/νου 5 

          Τ.κ. 10431 ΑΘΗΝΑ 

      Γ. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων        

          Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων 

          Δημόσιου Τομέα 

          Κάνιγγος 29 

          Τ.κ. 10682 ΑΘΗΝΑ                   

       

  

ΘΕΜΑ: « Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) ». 

 

    Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α΄/17.05.2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος 

4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική 

Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων 

και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 37 του οποίου μεταβάλλεται ο τρόπος καταβολής της 

θετικής διαφοράς, όπου υπάρχει, των συντάξεων λόγω εργατικού ατυχήματος, 

ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής ασθένειας που έχουν αναπροσαρμοστεί 

από 1.1.2019. 

    Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ενιαίου Φορέα  Κοινωνικής Ασφάλισης, 

σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, προβλέφθηκε και 
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εφαρμόστηκε από 1-1-2019, η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων 

κατά την 12.05.2016 κύριων συντάξεων των φορέων κύριας ασφάλισης και του 

Δημοσίου, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, με τους κανόνες  του ν. 4387/2016. 

Ειδικότερα:  

    Με την περίπτωση γ΄ της παραγρ.2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, 

ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων μέχρι την 

31.12.2018 είναι μικρότερο από αυτό που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό τότε αυτό 

προσαυξάνεται από 1.1.2019 κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα, 

εντός πέντε ετών με ολοκλήρωση αυτής της αναπροσαρμογής την 1.1.2023. 

   Με τη κοινοποιούμενη ρύθμιση του άρθρου 37 ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση του 

ανωτέρω κανόνα στις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου,  εφόσον η αναπηρία ή 

ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, ή ατύχημα εκτός εργασίας ή επαγγελματική 

ασθένεια, καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της προκύπτουσας διαφοράς από την 

ημερομηνία ισχύος του νόμου . Δηλαδή από 17.05.2019 στους ανωτέρω συνταξιούχους 

καταβάλλεται το πλήρες ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης βάσει των ενιαίων 

κανόνων του ΕΦΚΑ.  

 

                                                                                                Ο Υφυπουργός Εργασίας  

                                                                                             και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

                                                                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

 

                                                                              

Εσωτερική Διανομή                                                                      

                                                                                
1.Γραφείο Υπουργού                                                     

2.Γραφείο Υφυπουργού 

3.Γραφείο Γεν. Γραμματέως Κ.Α. 

4.Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Κ.Α. 

5.Όλες τις Δ/νσεις της Γεν.Δ/νσης Κ.Α. 

6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

   & Εξυπηρέτησης του Πολίτη –Σημείο 

   Επαφής «Ίριδα» 

7.Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης 

   Τμήματα Α΄ Β ΄Γ΄ Δ΄     
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