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               ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                             Βαθμός προτεραιότητας:                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ                           
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα                         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 29                                                      
e-mail: gd.sintaxeon@efka.gov.gr

Αθήνα, 29/6/2020

Αριθ. πρωτ.

136473  

Π Ρ Ο Σ:

Τους Αποδέκτες του Πίκακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Διοικητή κ. Χρ. Χάλαρη

2. Γραφείο Υποδιοικητή κ. Κ. Τσαγκαρόπουλου

3. Ομάδα Έργου Συντάξεων e- Ε.Φ.Κ.Α.

Θ Ε Μ Α : «Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης 

συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων.»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄43 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός 

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

δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4670/2020 «Ψηφιακός μετασχηματισμός 

διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ» και στο ΦΕΚ Β΄ 1691/4.5.2020 δημοσιεύτηκε η 

Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθμ. 16394/Δ1.5642/27.4.2020 

σχετικά με την ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατ’ εξουσιοδότηση 

των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43). Σύμφωνα με τις διατάξεις 

αυτές, ως προς τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης, της έκδοσης και της 

κοινοποίησης των αποφάσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου 

ασφαλισμένου ή συνταξιούχου υποβάλλονται πλέον υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Για κάθε παροχή υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από τους 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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ασφαλισμένους των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών που εντάχθηκαν στον e-

Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43) όπως ισχύει. 

Στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργεί η εφαρμογή «Ηλεκτρονική Υπηρεσία 

Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης» που υποστηρίζει την υποβολή αιτήσεων 

συνταξιοδότησης όλων των κατηγοριών. Μέρος της Υπηρεσίας (Αίτηση Απονομή σύνταξης 

γήρατος σε Αγρότες και Αίτηση Μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου) λειτουργεί 

πιλοτικά στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», παρέχοντας μερική 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής και διαλειτουργικότητα στη συλλογή των 

δικαιολογητικών. Για όλες τις περιπτώσεις, με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, 

αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός αίτησης και ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου, που 

λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Οι ασφαλισμένοι, κατά τη 

διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης, 

υποστηρίζονται από οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην εν λόγω εφαρμογή (Οδηγίες Χρήσης 

Αίτησης Κύριας Σύνταξης Γήρατος ΟΓΑ, Οδηγίες Χρήσης Αίτησης Μεταβίβασης Κύριας Σύνταξης 

Λόγω Θανάτου και Γενικές Οδηγίες Αίτησης Συνταξιοδότησης για Λοιπές Περιπτώσεις). Επίσης, 

έχει τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής της 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων συνταξιοδότησης. 

Πιστοποιητικά και Ληξιαρχικές Πράξεις, εφόσον απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωση των αιτήσεων, λαμβάνονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται 

προσκόμιση από τους αιτούντες. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση 

συνταξιοδότησης από δικαστικό συμπαραστάτη ασφαλισμένου ή σε κάθε περίπτωση που δεν 

είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη άντληση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών η 

αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους 

να υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά. 

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας της απονομής 

συντάξεων λόγω γήρατος των ασφαλισμένων στον τ. ΟΓΑ, καθώς και μεταβίβασης 

σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, έχει διευκρινιστεί ότι για τις αιτήσεις μεταβίβασης 

σύνταξης λόγω θανάτου από 1.3.2020 και μετά καθώς και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης 

λόγω γήρατος των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ ισχύουν τα δικαιολογητικά που εμφανίζονται στο 

πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης μεταβίβασης κύριας σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου και 

στο αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής Αίτησης 

Συνταξιοδότησης. Επίσης, για όλες τις αιτήσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου δεν 

αναζητείται πλέον Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη λύσεως γάμου, ανεξαρτήτως 

της ημερομηνίας υποβολής αυτών (σχετ. Γενικό Έγγραφο με α.π. 116462/11.06.2020). 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-04/odigies-xrisis-aitisi-syntaxis-giratos.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-04/odigies-xrisis-aitisi-syntaxis-giratos.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-04/odigies-xrisis-aitisis-metavivasis-thanatou.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-04/odigies-xrisis-aitisis-metavivasis-thanatou.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-04/Notes2-4.pdf
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Ειδικά όσον αφορά την αίτηση μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου αλλοδαπού συνταξιούχου 

χωρίς οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υπενθυμίζουμε ότι κατ’ εξαίρεση, παρέχεται η 

δυνατότητα κατάθεσης έντυπης αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση αυτή το 

πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδίδεται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο 

Ειρηνοδικείου. 

2. Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης για αιτήματα μεταβίβασης κύριας σύνταξης αιτία 

θανάτου του συνταξιούχου και απονομής γήρατος σε δικαιούχους του τ. ΟΓΑ χωρίς χρόνο 

διαδοχικής ασφάλισης εκδίδονται αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής 

απονομής «ΑΤΛΑΣ», βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξεων για τις 

περιπτώσεις μεταβίβασης και των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης του 

πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις απονομής συντάξεων γήρατος. Η 

διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής 

σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» περατώνεται τρεις μήνες από τη δημοσίευση της κοινοποιούμενης 

Υπουργικής  Απόφασης, δηλαδή στις 3 Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 

λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», 

πραγματοποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. έλεγχος 

της ορθότητας για το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδονται από την υπηρεσία και στη 

συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση στους δικαιούχους. Με αυτό το δεδομένο και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, 

όπως ισχύει, σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται 

σε αυτή, αντλώντας τα ουσιώδη δεδομένα της αίτησης από τα ηλεκτρονικά συστήματα, στο 

πιλοτικό στάδιο εφαρμογής της νέας ψηφιακής διαδικασίας η υπηρεσία απονομής συντάξεων 

έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει στον έλεγχο και την οριστικοποίηση των αποφάσεων 

συνταξιοδότησης χωρίς φάκελο.

3. Κάθε απόφαση γνωστοποιείται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος/αντίκλητός του στην 

ηλεκτρονική αίτηση του.

Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων 

ημερών από τη γνωστοποίηση της με ηλεκτρονικό τρόπο και αναρτάται στον ατομικό 

λογαριασμό του ασφαλισμένου στον διαδικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Στη συνέχεια, ο 

ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης που του κοινοποιήθηκε 

ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Για τις λοιπές αιτήσεις απονομής σύνταξης εξακολουθεί η υφιστάμενη διαδικασία 

απονομής μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις υπηρεσίες του e-
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Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των αντίστοιχων κατηγοριών στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ».

Όσον αφορά τη διαδικασία κοινοποίησης των αποφάσεων στο πιλοτικό σύστημα, θα 

ενημερωθείτε προσεχώς, με ξεχωριστή οδηγία.

Μετά την πλήρη ανάπτυξη της εφαρμογής της ψηφιακής απονομής των συντάξεων, η 

κοινοποίηση των αποφάσεων θα γίνεται αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που έχει δηλωθεί, χωρίς τη μεσολάβηση της υπηρεσίας σας, εξέλιξη για την οποία θα 

ενημερωθείτε εγκαίρως.

4. Από την έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» θα πραγματοποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες 

απονομών συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό 

τουλάχιστον 10% των αποφάσεων σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται 

από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, 

στις οποίες θα αποστέλλονται τα αποτελέσματα. Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 της 

κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες καθώς και οι 

ενέργειες που ακολουθούν μετά την έκδοση του αποτελέσματος του δειγματοληπτικού ελέγχου. 

5. Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, καλούμαστε όλοι να συμβάλλουμε με 

υπευθυνότητα, ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην ομαλή μετάβαση της διαδικασίας απονομής 

των συντάξεων προς την ψηφιακή εποχή της πλήρους αυτοματοποίησης. Η Διοίκηση του Φορέα 

θα είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή, ώστε να εξασφαλίσει την επιτυχία της προς όφελος των 

ασφαλισμένων και της υπηρεσίας.

 

Όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου 

ενυπογράφως, με ευθύνη του προϊσταμένου τους. 

Συν.: α) ΦΕΚ Α΄43 (σελ. 767,777,778)

β) ΦΕΚ Β΄ 1691/4.5.2020/4.5.2020 (σελ.17261, 17262 και 17263)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

     ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4670 

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετα-

σχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-

λισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Άρθρο 1

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής 

Ασφάλισης - Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον 

e-E.Φ.Κ.Α.

Στον ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται άρθρο 51Α ως 
εξής:

«Άρθρο 51Α
1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονομάζεται από την 1.3.2020 σε 
«Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», 
αποκαλούμενος στο εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Όπου στην κείμε-
νη νομοθεσία αναφέρεται «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», νοείται ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)».

2. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται από την 1.3.2020 το Ενι-
αίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παρο-
χών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) καταργεί-
ται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος 
αυτού. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσονται ο Κλάδος Επικου-
ρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσι-
ακή αυτοτέλεια έκαστος. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει ως σκοπό την 
ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλι-
ση προσώπων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τους ασφαλιστικούς 

κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία, 
και τη χορήγηση των παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».

Άρθρο 2

Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και 

λογαριασμών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στο άρθρο 53 του ν. 4387/2016, προστίθενται παρά-
γραφοι 4 και 5 και το άρθρο 53 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 53
1. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από, έναν (1) κλάδο κύριας 

ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσο-
νται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 
του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, 
τομείς και λογαριασμούς τους, πλην των αναφερόμενων 
στο Κεφάλαιο ΣΤ’, ως εξής:

Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο 
Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

α. Κλάδος κύριας σύνταξης.
αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
ββ. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
γγ. Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (πρώ-

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

Υπαλλήλων.
ε. Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικο-

δόμων (ΕΛΔΕΟ).
B. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μα-

ζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.).
α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.
αα. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημε-

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

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

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

νοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.
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το οποίο αναρτούν υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μήνα 
στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο χρόνος έναρξης και 
κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο 
της αίτησης, τις διαδικασίες χορήγησης των επιδομάτων 
και της εφαρμογής του άρθρου, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Άρθρο 16

Πιστοποίηση ψηφιακά διαθέσιμου 

ασφαλιστικού χρόνου

1. Tο σύνολο των δεδομένων και ατομικών στοιχεί-
ων που βρίσκεται στα πληροφοριακά συστήματα των 
πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορά στη 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την απονομή 
συντάξεων και τη μεταβίβαση συντάξεων αιτία θανάτου 
συγκεντρώνεται έως 31.05.2020 στο Πληροφοριακό Σύ-
στημα «ΑΤΛΑΣ» του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α’ 36).

2. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας του ευρύτερου Δημο-
σίου Τομέα αποστέλλουν στην εταιρεία Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) 
έως 31.7.2020, αρχείο με τα στοιχεία αποδοχών των 
υπαλλήλων τους από 1.1.2002 ή από την ημερομηνία 
έναρξης της μηχανογράφησης, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που θέτει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

3. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμών αποστέλλει στην ΗΔΙΚΑ 
Α.Ε. έως τις 31.7.2020 αρχείο με τα στοιχεία αποδοχών 
των δημοσίων υπαλλήλων από την ημερομηνία λειτουρ-
γίας της, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
ορίζονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

4. Κατόπιν ελέγχου πιστοποιούνται η ακρίβεια και η 
ορθότητα των δεδομένων και των ατομικών στοιχείων.

Τα πιστοποιημένα δεδομένα θεωρούνται έγκυρα και 
δεν απαιτείται καμία περαιτέρω επιβεβαίωση βάσει φυ-
σικών παραστατικών για τη χρήση τους στη διαδικασία 
απονομής και μεταβίβασης σύνταξης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται οι διαδικασίες συγκέντρωσης, ελέγχου 
και πιστοποίησης των δεδομένων σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα αποδεκτά ποσοστά αποκλίσεων για την 
πιστοποίηση της ακρίβειας και της ορθότητάς τους, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 17

Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας 

απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ

1. Οι αιτήσεις για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, 
αναπηρίας ή θανάτου, καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης 
επιδόματος τετραπληγίας ή απολύτου αναπηρίας υπο-
βάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν 
ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Στην 
αίτηση καταχωρείται υποχρεωτικά έγκυρη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η οριστικοποίηση της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του ασφαλισμένου για την ορθότητα των δε-
δομένων που υποβάλλει.

2. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επικαιροποιήσει 
στο σύστημα «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ», τον Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξι-
οδότηση. Σε περίπτωση αλλοδαπού αιτούντος επικαι-
ροποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διαβατηρίου 
και, εφόσον προέρχεται από χώρα εκτός του χώρου της 
Συνθήκης Schengen, τα στοιχεία της άδειας παραμονής.

3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των 
Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και των 
Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσια-
κής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση 
για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότη-
σης και την έναρξη της επεξεργασίας της.

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

Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση 
προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν ορι-
στικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον 
επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά 
για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει στην κατο-
χή του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο 
ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως 
έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού 
Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να καταχωρεί τον 
επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και να προ-
σκομίζει σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης τα φυσικά παραστατικά 
στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πι-
στοποίηση και ψηφιοποίηση.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των φυσικών παρα-
στατικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο επιπλέον 
χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της 
αίτησης.

5. Για την οριστικοποίηση της αίτησης με ηλεκτρονι-
κό τρόπο της παραγράφου 1 απαιτείται προηγούμενη 
συγκατάθεση του αιτούντος για την επεξεργασία και 
χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον 
e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασί-
ας Προσωπικών Δεδομένων και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). 
Για την εκτέλεση της επεξεργασίας της αίτησης, καθώς 
και κατά τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου των απονομών 
ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου συντάξεων και 
επιδομάτων που αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα 
(γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος.

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

Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ειδοποιητήριο 
εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, γίνεται επε-
ξεργασία της αίτησης, χωρίς να ληφθεί υπόψη το αίτημα 
αναγνώρισης πλασματικού χρόνου.

7. Η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται ηλεκτρο-
νικά βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων του 
πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ, των δεδομένων 
του πληροφοριακού συστήματος των Κέντρων Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), των δεδομένων που ψηφι-
οποιούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 
2 του παρόντος άρθρου, και τυχόν πλασματικού χρόνου 
που εξαγοράζεται.

8. Η απόφαση απονομής σύνταξης γνωστοποιείται 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει 
δηλώσει ο αιτών στην αίτησή του και δεν απαιτείται κοι-
νοποίηση μέσω ταχυδρομείου.

Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την 
παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την απο-
στολή με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στο 
σύστημα ΑΤΛΑΣ και αναγράφεται στην απόφαση. Η από-
φαση αναρτάται επίσης στον ατομικό λογαριασμό του 
ασφαλισμένου στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η απόφαση φέρει μηχανική αποτύπωση της υπο-
γραφής ή ηλεκτρονική υπογραφή του Διοικητή του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. ή αρμόδιου προς τούτο εξουσιοδοτημένου 
διοικητικού οργάνου, μηχανική αποτύπωση της σφρα-
γίδας της υπηρεσίας ή την εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κωδικό ταυτοποί-
ησης για προστασία από πλαστογραφία και αποτελεί 
δημόσιο έγγραφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στον ν. 3979/2011 (Α’ 138).

9. Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή 
κατά της συνταξιοδοτικής απόφασης που του κοινοποι-
ήθηκε στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του και αναρτήθηκε στον ατομικό του λογαριασμό σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 5 που εκδίδο-
νται ψηφιακά από το σύστημα ΑΤΛΑΣ πραγματοποιείται 
δειγματοληπτικός έλεγχος από τις υπηρεσίες απονομών 
του e-Ε.Φ.Κ.Α. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης 
ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αναστέλλεται η χορήγη-
ση της σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως κατα-
βληθέντα ποσά συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΚΕΔΕ, και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής 
ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων καθορίζονται ο χρόνος εφαρμογής και 
οι τυχόν εξαιρέσεις του παρόντος για κάθε κατηγορία συ-
ντάξεων, ο τρόπος πιστοποίησης και πρόσβασης χρήστη 
για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απονομής ή 
μεταβίβασης σύνταξης, οι τύποι της ηλεκτρονικής αίτη-
σης και της συνταξιοδοτικής απόφασης, η διαδικασία και 
ο τρόπος διενέργειας του δειγματοληπτικού ελέγχου, 
πιστοποίησης και ψηφιοποίησης των φυσικών παρα-
στατικών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
ρυθμίζονται η διαδικασία υποστήριξης των ασφαλισμέ-
νων για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την 
παραλαβή της απόφασης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρo 18

Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Εθνικού

Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

1. Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου καταχωρούνται υποχρεωτικά ως πεδία ο Αριθμός 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στις βεβαιώσεις και στα 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις υπηρεσίες στρα-
τολογίας για τη βεβαίωση του χρόνου στράτευσης και 
τις εφαρμογές του φοιτητολογίου των ιδρυμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου 
σπουδών που δύνανται να αναγνωριστούν ως πλασμα-
τικός χρόνος για την απονομή σύνταξης σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης αναπτύσσει τις αναγκαίες υποδομές διαλει-
τουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών του Μητρώου 
Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Πληροφορια-
κού συστήματος της Στρατολογίας του Υπουργείου Εθνι-
κής Αμύνης και των εφαρμογών των φοιτητολογίων των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ηλεκτρο-
νική πρόσβαση του συστήματος ΑΤΛΑΣ στα δεδομένα 
των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που απαιτούνται 
για την απονομή ή μεταβίβαση των συντάξεων.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙ-

ΣΕΙΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4387/2016

 Το άρθρο 1 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Αντικείμενο του νόμου είναι η ρύθμιση της έννομης 
σχέσης κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, υπο-
χρεωτικής για όλους τους εργαζόμενους, μισθωτούς, 
αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, αγρότες και ειδικές κατηγορίες για τους κινδύ-
νους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, εργατικού ατυχή-
ματος, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ και 
προνοιακών παροχών, καθώς και η ένταξη του ειδικού 
συνταξιοδοτικού συστήματος των δημοσίων λειτουρ-
γών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον e-Ε.Φ.K.Α. Με 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του 
e-Ε.Φ.Κ.Α.

2 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιεί-
ται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του 
π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμ-
βάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16394/Δ1.5642 (1)
   Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του 

e-Ε.Φ.Κ.Α. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 4670/2020 (Α΄ 43) «Ασφαλιστι-

κή μεταρρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες δι-
ατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 16 όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4670/ 
2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός μετα-
σχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», με την οποία παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων να καθορίσει το χρόνο εφαρμογής τις τυ-
χόν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου 17 του 
ν. 4670/2020 για κάθε κατηγορία συντάξεων, τον τρόπο 
πιστοποίησης και πρόσβασης χρήστη για την υποβολή 
της ηλεκτρονικής αίτησης απονομής ή μεταβίβασης σύ-
νταξης, τους τύπους της ηλεκτρονικής αίτησης και της 
συνταξιοδοτικής απόφασης, τη διαδικασία και τον τρόπο 
διενέργειας του δειγματοληπτικού ελέγχου, πιστοποίη-
σης και  ψηφιοποίησης των φυσικών παραστατικών σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Τις διατάξεις του π.δ.  8/2019 (Α΄ 8) «Οργανισμός Ενι-
αίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017(Α΄ 168), «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), «Για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως 
ισχύουν.

7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό 
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής 
Δημόσιας Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστη-
μα Κοινωνικής Ασφάλισης -Μεταρρύθμιση ασφαλιστι-
κού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

10. Την αριθμ. 10238 ΕΞ 2020/27.4.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών για 
τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω των 
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω των 
διαπιστευτηρίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων» (Β΄ 1611).

11. Το αριθ. 16115/Δ4 928/23.04.2020 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34 
παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Τον καθορισμό της ψηφιακής διαδικασίας απονομής 
των συνταξιοδοτικών παροχών που χορηγούνται από 
τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ως εξής:
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής της αίτησης για την
απονομή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος,
αναπηρίας ή θανάτου

1. Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης λόγω γήρα-
τος, αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξι-
ούχου, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική 
υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr). Για κάθε παροχή υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση 
από τους ασφαλισμένους των φορέων, κλάδων, τομέων 
και λογαριασμών που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμ-
φωνα με το άρθρο 2 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43) όπως ισχύει.

2. Οι δικαιούχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρε-
σία αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση 
των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και κα-
ταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους και τη διεύθυνση του ηλε-
κτρονικού τους ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί πρόβλημα κατά την αυθεντικοποίηση, οι δι-
καιούχοι θα ενημερώνονται για τη διόρθωση των προσω-
πικών τους στοιχείων στο Μητρώο του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ».

3. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν τις πληροφορίες που 
ζητούνται ανάλογα με το είδος του αιτήματος στην αί-
τηση και προχωρούν στην υποβολή της. Η ηλεκτρονική 
υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σχετικά με την ορθότητα 
και την πληρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται 
σε αυτή. Πιστοποιητικά και Ληξιαρχικές Πράξεις εφόσον 
απαιτούνται λαμβάνονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-
γικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται 
προσκόμιση από το Δικαιούχο.

4. Με την υποβολή της αίτησης, και για το σκοπό της 
κρίσης των αιτημάτων και τον έλεγχο της απονομής 
των παροχών είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος από 
τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία και ιδί-
ως σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 [ΓΚΠΔ], του άρθρου 22 
παρ.1 περ. α, και των άρθρων 26 και 29 του ν. 4624/2019 
(Α΄ 137). Στις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομο-
θεσία, η απονομή της παροχής συνδέεται με συγγενικά 
πρόσωπα του αιτούντος, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί επιπλέον 
το δικαίωμα του ελέγχου συντάξεων και επιδομάτων που 
αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, 
τέκνα) του αιτούντος προκειμένου να διασταυρώσει τα 
απαραίτητα στοιχεία κατά την εκτέλεση της επεξεργασί-
ας της αίτησης, καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία 
ελέγχου απονομής των παροχών.

5. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατό να ζητηθεί από το δι-
καιούχο να προσέλθει στο αρμόδιο υποκατάστημα του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. σε περίπτωση αίτησης από δικαστικό συμπα-
ραστάτη ή σε περίπτωση που εν γένει δεν είναι δυνατή 
η αναζήτηση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών.

Άρθρο 2
Έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης για αιτήματα με-
ταβίβασης κύριας σύνταξης αιτία θανάτου του συντα-
ξιούχου και απονομής γήρατος σε δικαιούχους του 
τ.ΟΓΑ χωρίς χρόνο διαδοχικής ασφάλισης εκδίδονται 
αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής 
απονομής «ΑΤΛΑΣ».

2. Η έκδοση των αποφάσεων συνταξιοδότησης της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται βάσει των 
διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξε-
ων για τις περιπτώσεις μεταβίβασης και των διαθέσιμων 
ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης του πληροφο-
ριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις απονομής 
συντάξεων γήρατος.

3. Κάθε απόφαση απονομής περιλαμβάνει τα προσω-
πικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά διαθέσιμα 
δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη κατά τη θεμελίωση 
του δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της πα-
ροχής, τις διατάξεις επί των οποίων κρίθηκε το αίτημα, 
το απονεμηθέν ποσό της σύνταξης, την ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος, την ημερομηνία πληρωμής, 
τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου και κάθε άλλη πληροφορία που 
κριθεί χρήσιμη για την καλύτερη ενημέρωση του συντα-
ξιούχου και τη νόμιμη στοιχειοθέτηση της απόφασης.

4. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης αναγράφο-
νται τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά 
διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για την έκ-
δοση της απόφασης και οι διατάξεις βάσει των οποίων 
δεν είναι δυνατή η απονομή της σύναξης.

5. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονι-
κή υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν 
λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, χρονο-
σφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της 
υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο και μηχανογραφι-
κή αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανο-
γραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή του 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου έχει χαρακτήρα 
αυθεντικοποίησης της απόφασης και δεν τεκμαίρει τη 
διενέργεια ελέγχου για την έκδοση της απόφασης από 
πλευράς του υπογράφοντος.

6. Κάθε απόφαση του παρόντος άρθρου πληροί 
τους κανόνες των διατάξεων των άρθρων 6, 16 έως 
19 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σύμφωνα με 
το ν.  2690/1999, όπως ισχύει και αποτελεί Δημόσιο 
έγγραφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον 
ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

7. Κάθε απόφαση του παρόντος άρθρου γνωστοποι-
είται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπος/αντίκλητός του στην ηλεκτρονική αίτηση 
του. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την 
παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη γνω-
στοποίηση της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τη-
ρείται στο ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής 
«ΑΤΛΑΣ» και αναγράφεται στην απόφαση. Η απόφαση 
αναρτάται επίσης στον ατομικό λογαριασμό του ασφα-
λισμένου στον διαδικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.
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8. Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή 
κατά της απόφασης που του κοινοποιήθηκε με τη δια-
δικασία της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Για τα αιτήματα απονομής σύνταξης που δεν περιλαμ-
βάνονται στην παράγραφο 1 εξακολουθεί η υφιστάμενη 
διαδικασία απονομής μέσω του Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού Συστήματος στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή 
του μηχανογραφικού συστήματος του Δημόσιου Τομέα 
(ΓΓΠΣΔΔ) για τις συντάξεις του Δημόσιου Τομέα μέχρι 
την έναρξη της λειτουργίας των αντίστοιχων κατηγο-
ριών στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής 
«ΑΤΛΑΣ».

Άρθρο 3
Εκκρεμείς Αιτήσεις

Αιτήματα απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης που 
έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως την έναρξη της λει-
τουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απο-
νομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» δύναται να εντάσσονται στη 
διαδικασία απονομής του άρθρου 2 της παρούσας κατό-
πιν πρόσκλησης των δικαιούχων και την υποβολή νέας 
αίτησης, στην οποία θα καταχωρείται και η ημερομηνία 
αρχικής υποβολής για τον υπολογισμό των αναδρομικών 
που οφείλονται.

Άρθρο 4
Πιλοτική Λειτουργία -Δειγματοληπτικός Έλεγχος

1. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύντα-
ξης «ΑΤΛΑΣ», η οποία περατώνεται τρεις (3) μήνες από 
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, πραγματο-
ποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών 
συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. έλεγχος της ορθότητας για 
το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδονται από την 
υπηρεσία και στη συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση 
στους δικαιούχους.

2. Με τη λήξη της πιλοτικής λειτουργίας της παρ. 1 και 
την έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύντα-
ξης «ΑΤΛΑΣ», πραγματοποιείται απολογιστικός δειγμα-
τοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των 
αποφάσεων. Ο έλεγχος γίνεται από τις εκτελεστικές υπη-
ρεσίες απονομών συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα 
με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη 
Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της 
Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στις οποίες και αποστέλ-
λονται τα αποτελέσματα.

3. Οι συνταξιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα ενη-
μερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους και 
υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προσέλ-
θουν στο αρμόδιο υποκατάστημα προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης 
προσέλευσης από υπαιτιότητα τους, αναστέλλεται η χο-
ρήγηση της σύνταξης και διακόπτεται η πίστωση του 
λογαριασμού τους.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευ-
δούς δήλωσης στοιχείων, διακόπτεται η χορήγηση της 

σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις δια-
τάξεις περί ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) και εφαρμόζονται οι 
διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης 
σύμφωνα με την κείμενη ποινική νομοθεσία και τις δια-
τάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080 (2)
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποι-

είται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 

του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών 

επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
 1. Το π.δ. 437/1981 (Α΄ 120) «Περί μελέτης και εκτελέ-

σεως δασοτεχνικών έργων».
2. Την παρ. 6 του αρθ. 65 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) 

όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του αρθ. 188 
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

3. Το άρθρο 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 

(Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και απο-
κεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) σχετικά με την «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».
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