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γ. Οι πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης της παρ. 18 του
άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), των άρθρων 39, 40
και 41 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170), του άρθρου 6 παρ.12
και του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 (Α΄ 120), και του
άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165). Όπου για την ανα−
γνώριση των πλασµατικών αυτών χρόνων ασφάλισης
προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται
µε την καταβολή από τον ασφαλισµένο για κάθε µήνα
αναγνωριζόµενου πλασµατικού χρόνου ασφάλισης της
εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη, στο ποσοστό
που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξα−
γοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται µε βάση τις
αποδοχές του ασφαλισµένου κατά τον τελευταίο µήνα
πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτη−
σης εξαγοράς, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις
του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση,
επί των αποδοχών του τελευταίου µήνα απασχόλησης
προσαυξανόµενων κατά την ετήσια µεταβολή µισθών,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατι−
στικής Αρχής. Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελµατία,
αυταπασχολούµενου ή ενός από τα πρόσωπα του άρ−
θρου 40, η εισφορά υπολογίζεται µε βάση το µηνιαίο
εισόδηµά τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
αναγνώρισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 39, 98 και 40. Το
συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς κατα−
βάλλεται σε τόσες µηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι
µήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό µπορεί να
καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%.
Η εισφορά των αιτήσεων αναγνώρισης πλασµατικών
χρόνων που θα υποβληθούν από τους ελευθέρους επαγ−
γελµατίες – αυταπασχολούµενους και τα πρόσωπα που
υπάγονται στο άρθρο 40 του παρόντος από την έναρξη
ισχύος του παρόντος έως και την 31.12.2016 θα υπολο−
γιστεί επί του µηνιαίου εισοδήµατός τους, όπως αυτό
προκύπτει από το φορολογητέο εισόδηµά τους του
φορολογικού έτους 2015. Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου οι ασφαλισµένοι που συνταξιοδοτού−
νται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου
10 του Ν. 3863/2010, έχουν δικαίωµα να αναγνωρίζουν
τους πλασµατικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων
39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011.
δ. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και
εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασ−
σόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λο−
γαριασµούς, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί
από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Αναγνωρίσεις χρόνων, οι
οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί µε την πλήρη εξόφληση
του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α.
µέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που
ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
ε. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παρ. 2.
2. Κάθε ασφαλισµένος του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον παύει να
έχει την ασφαλιστέα στον Ε.Φ.Κ.Α. απασχόληση ή ιδι−
ότητα, δικαιούται να συνεχίσει την ασφάλισή του στον
Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 18
και 37. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική
ασφάλιση των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων
και λογαριασµών συνεχίζουν αυτήν στον Ε.Φ.Κ.Α..
Οι ασφαλισµένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλι−
σης στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς,
κλάδους και λογαριασµούς δικαιούνται να συνεχίσουν
την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά στον Κλά−
δο του τελευταίου εντασσόµενου φορέα υποχρεωτικής
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ασφάλισής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα
που έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση
των εντασσοµένων φορέων, τοµέων και κλάδων και
συνεχίζουν αυτή στον Ε.Φ.Κ.Α..
3. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφά−
λιση των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµι−
µες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον
Ε.Φ.Κ.Α. για όσο διάστηµα διατηρούν την ιδιότητα ή απα−
σχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση των
εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων κλάδων
και λογαριασµών. Χρόνος για τον οποίο έχουν κατα−
βληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόµενους
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς,
ενώ δε συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις ασφάλισης,
λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι
σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται,
εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
το άρθρο 3 του Ν. 1358/1983 (Α΄ 64), το εδάφιο γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως τροπο−
ποιηµένο ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την
παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, καθώς και κάθε
διάταξη που ορίζει διαφορετικά από το παρόν.
Άρθρο 35
Εφάπαξ παροχή
1. Από 1.1.2017 στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ
παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά τα
πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου υπαχθεί στην ασφάλιση των ταµείων,
τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, σύµφωνα µε την πε−
ρίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4052/2012
(Α΄ 41), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 76 του παρόντος, καθώς και όσοι, σύµφωνα
µε την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 37 του
Ν. 4052/2012 όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 76 του
παρόντος αναλαµβάνουν εργασία ή απασχόληση ή απο−
κτούν ιδιότητα, η οποία, σύµφωνα µε τις καταστατικές
διατάξεις των ως άνω ταµείων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, δηµιουργούσαν υποχρέωση υπαγωγής στην
ασφάλιση για εφάπαξ παροχή των εν λόγω ταµείων,
τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
2. Από 1.1.2017 πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι:
α. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ
των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρό−
νοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. του άρθρου 74
του νόµου αυτού, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της
παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012, όπως η παρά−
γραφος αυτή προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου
75 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και
η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών
και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην
οικεία νοµοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις.
β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές, για το
ύψος των οποίων και τον τρόπο υπολογισµού τους
εφαρµόζονται για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992
οι επιµέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων
ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας
στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Για τους ασφαλισµένους από 1.1.1993 και
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εφεξής το ποσό της εισφοράς τους για εφάπαξ παροχή
ορίζεται σε ποσοστό 4% και υπολογίζεται για τους µι−
σθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 38 και για τους αυτοτελώς
απασχολούµενους επί του εισοδήµατός τους, κατ’ ανα−
λογία των ειδικότερα προβλεπόµενων στο άρθρο 39.
3.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η εφάπαξ
παροχή απονέµεται εφόσον ο ασφαλισµένος έλαβε
κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας
και συντρέχουν οι απαιτούµενες χρονικές προϋποθέ−
σεις από τη νοµοθεσία που διέπει το τελευταίο από τα
εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς
κατά την ηµεροµηνία ένταξης ή, σε περίπτωση διακο−
πής της ασφάλισης πριν από την ηµεροµηνία ένταξης,
λαµβάνονται υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις από τη
νοµοθεσία που διέπει το τελευταίο ταµείο, τοµέα, κλάδο
ή λογαριασµό ασφάλισης στον οποίο υπήρχε ασφάλιση
και ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ένταξης. Αν ο ασφα−
λισµένος λαµβάνει σύνταξη από ταµείο, τοµέα, κλάδο
ή λογαριασµό που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή,
απονέµεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισµένος
έλαβε προσυνταξιοδοτική παροχή.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύ−
ουν οι καταστατικές διατάξεις των ταµείων, τοµέων,
κλάδων ή λογαριασµών του άρθρου 75 του παρόντος
από τις οποίες προβλεπόταν ως προϋπόθεση για τη
χορήγηση εφάπαξ παροχής η προηγούµενη συνταξιο−
δότηση από φορέα επικουρικής ασφάλισης.
β. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου, που δεν είχε
αποκτήσει κατά το χρόνο του θανάτου του δικαίωµα
για λήψη εφάπαξ παροχής, δηλαδή ασφαλισµένου, ο
οποίος απεβίωσε πριν την επέλευση του ασφαλιστι−
κού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, χορηγείται εφά−
παξ παροχή στα πρόσωπα της οικογένειάς του, εφόσον
συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότη−
σης λόγω θανάτου, του φορέα κύριας ασφάλισης στον
οποίο ήταν ασφαλισµένος ο θανών. Αν, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόσωπα της οικο−
γένειας που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου
του ασφαλισµένου, η εφάπαξ παροχή χορηγείται στον
επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα µε το
κληρονοµικό τους δικαίωµα. Αν, σύµφωνα µε τα ανωτέ−
ρω εδάφια, δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται
την εφάπαξ παροχή, εφόσον ο θανών είχε συµπληρώσει
κατά το χρόνο θανάτου του εικοσαετή τουλάχιστον
ασφάλιση, αυτή καταβάλλεται στους γονείς, αδελφούς/
ες του θανόντος ασφαλισµένου, κατά το ποσοστό του
κληρονοµικού τους δικαιώµατος.
Εάν ο ασφαλισµένος απεβίωσε µετά την έκδοση της
συνταξιοδοτικής πράξης (γήρατος ή αναπηρίας), η εφά−
παξ παροχή χορηγείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί
κληρονοµικής διαδοχής.
γ. ∆εν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής
και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ποσόν
της εφάπαξ παροχής µε την επιφύλαξη των οριζοµένων
στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, ισούται µε
το άθροισµα του τµήµατος της εφάπαξ παροχής που
αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης µέχρι την 31.12.2013
και του τµήµατος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί
για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής.
α. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και
την 31.12.2013:

αα. Για τους µισθωτούς:
Για τους µισθωτούς µε εισφορά ύψους 4% επί των
αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γι−
νόµενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών,
επί των οποίων έγιναν οι νόµιµες κρατήσεις, υπέρ του
κλάδου επί του δεκαδικού αριθµού των ετών ασφάλισης
έως και την 31.12.2013, µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού
ψηφίου.
Ως αποδοχές για τον υπολογισµό της εφάπαξ παρο−
χής νοείται ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών που
έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) τελευταία
πριν από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη, οι
οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς
να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδοµα αδεί−
ας, προσαυξαυνόµενες ετησίως κατά τη µη αρνητική
ετήσια µεταβολή µισθών, η οποία υπολογίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Για τους µισθωτούς µε εισφορά ύψους διάφορου του
4% ή µε σταθερό ποσό εισφοράς το ως άνω ποσοστό
(60%) θα αναπροσαρµόζεται αναλογικά ως προς το
ύψος της εισφοράς, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου του Φορέα και κατόπιν σύµφωνης γνώµης της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούµενος εφάπαξ παροχής
έχει µισθοδοτηθεί για λιγότερο από πέντε (5) έτη, για
τον υπολογισµό του µέσου όρου πενταετίας θα λαµβά−
νεται υπόψη ο µέσος όρος της πενταετίας οµοιοβάθµου
του ή ασφαλισµένου µε τα ίδια έτη ασφάλισης. Αν δεν
είναι δυνατός ο υπολογισµός πενταετίας, ο υπολογι−
σµός γίνεται µε βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης
που έχει πραγµατοποιηθεί.
ββ. Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους:
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους µε εισφορά
ύψους 4%, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γι−
νόµενο του εβδοµήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) των
αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόµιµες κρατήσεις,
επί του δεκαδικού αριθµού των ετών ασφάλισης έως και
την 31.12.2013, µε ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου.
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους µε εισφορά
ύψους διάφορου του 4% ή µε σταθερό ποσό εισφο−
ράς, το ως άνω ποσοστό (75%) θα αναπροσαρµόζεται
αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, µε απόφα−
ση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα και κατόπιν
σύµφωνης γνώµης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Ως αποδοχές για τον υπολογισµό της εφάπαξ παρο−
χής νοείται ο µέσος όρος των αποδοχών κατά τα πέντε
(5) τελευταία πριν από την αποχώρησή του έτη, οι οποί−
ες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του
κλάδου, προσαυξαυνόµενες ετησίως κατά τη µη αρνη−
τική ετήσια µεταβολή µισθών, η οποία υπολογίζεται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για τον υπολογισµό των
ως άνω αποδοχών λαµβάνονται υπόψιν οι ασφαλιστικές
κατηγορίες, βάσει των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές
για εφάπαξ παροχή και ο χρόνος παραµονής σε κάθε
µία από αυτές για ολόκληρο το χρόνο της ασφάλισής
του έως 31.12.2013, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά
την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα
από οικονοµική έκθεση καθορίζονται οι ασφαλιστικές
κατηγορίες για όσους αυτοτελώς απασχολούµενους η
εισφορά τους δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφα−
λιστικής κατηγορίας, καθώς και κάθε άλλο θέµα που
απαιτείται για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής.
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β. Για το χρόνο ασφάλισης που πραγµατοποιείται από
την 1.1.2014 και εφεξής:
Για τους µισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούµε−
νους το τµήµα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα
έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται
µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων
εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές
εισφορές που καταβάλλονται από 1.1.2014 και εφεξής
για κάθε ασφαλισµένο τηρούνται σε ατοµικές µερίδες.
Με βάση την αρχή της ισοδυναµίας το ποσό της εφά−
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παξ παροχής ισούται µε τη συσσωρευµένη αξία των
εισφορών κατά την ηµεροµηνία αποχώρησης. Η συσ−
σώρευση των εισφορών θα γίνει µε το πλασµατικό πο−
σοστό επιστροφής, το οποίο προκύπτει από την ετήσια
ποσοστιαία µεταβολή των συντάξιµων αποδοχών των
ασφαλισµένων.
γ. Για την εφαρµογή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄
και β΄ ισχύουν τα εξής:
Το τµήµα της απονεµόµενης εφάπαξ παροχής για τα
έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής προκύπτει από
τον παρακάτω τύπο:
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Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί µιας βάσης υπολογισµού εισφορών, πρέπει αυτή να µετατρέ−
πεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση εισφορών να λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό
του ετήσιου πλασµατικού ποσοστού επιστροφής.
Αυτοί που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν την 1.1.2014 το ποσό της εφάπαξ παροχής αποτελείται από δύο
τµήµατα και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται
κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής.
5. Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής
για αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή
το επάγγελµα από 1.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο
της διοικητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κρίνονται ως
προς τον τρόπο υπολογισµού της παροχής βάσει των
διατάξεων του άρθρου αυτού.
6. Οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ παροχή µε το
καθεστώς του N. 103/1975 (Α΄ 167) για χρόνους ασφάλι−

σης µέχρι 31.12.2005, εξακολουθούν να τα καταβάλλουν
οι ίδιοι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Για τους ασφαλισµένους στο καθεστώς του Ν. 103/1975
(Α΄ 167), µετέπειτα Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.
και Τοµέα Πρόνοιας Ν.Π.∆.∆. του Τ.Π.∆.Υ., χρόνος ασφά−
λισης για θεµελίωση δικαιώµατος χορήγησης εφάπαξ
παροχής µε το καθεστώς του Ν. 103/1975 (Α΄ 167) από
τα Ν.Π.∆.∆. είναι ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί
στο καθεστώς του Ν. 103/1975 (Α΄ 167), ο χρόνος ασφάλι−
σης που έχει πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε ταµείο,
τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό πρόνοιας που εντάσσεται
στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µέχρι την ένταξή του σε αυτό. Μετά
την 1.1.2017 χρόνος ασφάλισης για θεµελίωση δικαιώµα−
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τος χορήγησης εφάπαξ παροχής µε το καθεστώς του
Ν. 103/1975 (Α΄ 167) αποτελεί και ο χρόνος ασφάλισης
που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχω−
ρούντες ασφαλισµένοι, υπολογίζεται µε βάση τα οριζό−
µενα στην παράγραφο 4 περίπτωση α΄ του παρόντος
άρθρου, για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει
διανυθεί από 1.10.1975 έως 31.12.2013 και καταβάλλεται
κατ` αναλογία από το νοµικό πρόσωπο, στο οποίο ετη−
ρείτο ο λογαριασµός του Ν. 103/1975 (Α΄ 167) και στον
οποίο ήταν ασφαλισµένος ο υπάλληλος τις 31.12.2005
ή πριν την ηµεροµηνία αυτή σε περίπτωση µετάταξης/
µεταφοράς και το υπόλοιπο ποσό από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
για το χρονικό διάστηµα ασφάλισης έως 31.12.2013 σε
οποιοδήποτε ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό πρό−
νοιας που εντάσσεται σε αυτό.
Για το χρονικό διάστηµα µετά από την 1.1.2014 και
εφεξής η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται και αποδίδεται
από τον οικείο φορέα µε βάση τα οριζόµενα στην πε−
ρίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων
Κεφαλαίων του οικείου λογαριασµού του Ν. 103/1975
(Α΄ 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού
βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που
υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.∆.∆. στο οποίο ετηρείτο
ο λογαριασµός και σε καµιά περίπτωση δεν βαρύνει το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή
συγχώνευσης του Ν.Π.∆.∆., η επιβάρυνση για την κάλυψη
του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογι−
σµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό
Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλ−
λήλων στο ∆ηµόσιο και σε καµία περίπτωση από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων
κεφαλαίων του οικείου λογαριασµού του Ν. 103/1975
(Α΄ 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού
βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που
υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.∆.∆. στο οποίο ετηρείτο
ο λογαριασµός και σε καµιά περίπτωση δεν βαρύνει το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή
συγχώνευσης του Ν.Π.∆.∆., η επιβάρυνση για την κάλυψη
του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογι−
σµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό
Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλ−
λήλων στο ∆ηµόσιο και σε καµιά περίπτωση από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
7. Στους µη δικαιούµενους εφάπαξ παροχής από υπη−
ρεσία, εργασία ή επάγγελµα, για το οποίο ασφαλίστη−
καν σε ταµείο, τοµέα, κλάδο και λογαριασµό πρόνοιας
για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε
περίπτωση θανάτου αυτών στα πρόσωπα που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 3β, εφόσον ο θανών είχε συµπλη−
ρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, επιστρέφονται
οι ατοµικές τους εισφορές, ύστερα από αίτησή τους,
η οποία υποβάλλεται µετά την επέλευση του ασφαλι−
στικού κινδύνου µαζί µε τη συνταξιοδοτική απόφαση,
θετική ή απορριπτική, του φορέα κύριας ασφάλισης.
Για επιστροφή ατοµικών εισφορών που καταβλήθηκαν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για
χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό
προκύπτει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγρά−
φους 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2335/1995 (Α΄ 185) και
την υπουργική απόφαση Φ.80000/οικ.26625/1319/17.11.2006
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(Β΄ 1772). Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστηµά−
των από 1.1.2014 και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου
ποσού προκύπτει από τη συσσωρεµένη αξία των εισφο−
ρών στην ατοµική µερίδα.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κάθε
άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη της νοµο−
θεσίας που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόµενα
στο παρόν άρθρο καταργείται. Η παρ. 3 του άρθρου
220 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) καταργείται από τότε που
άρχισε να ισχύει.
9. Ειδικά, η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους
δικαιούχους των Τοµέων Πρόνοιας του Ταµείου Επικου−
ρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα
Σώµατα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταµείου Αρωγής
Λιµενικού Σώµατος (Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταµεία», και τους
µετόχους των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας
Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας,
εφεξής «Ειδικοί Λογαριασµοί», καταβάλλεται, σύµφωνα
µε τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστα−
τικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:
α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την
31.12.2014 υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις οικείες κατα−
στατικές διατάξεις των Ταµείων και των Ειδικών Λο−
γαριασµών.
β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση
µετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για το µεν
χρόνο µετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύµφωνα
µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταµείων και
των Ειδικών Λογαριασµών, για το δε χρόνο µετοχικής
σχέσης από 1.1.2015 και εφεξής, σύµφωνα µε την τεχνι−
κή βάση διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων
εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το
µαθηµατικό τύπο της παρ. 4γ του παρόντος.
10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προ−
τεραιότητα σε όλους τους δικαιούχους που είναι άτοµα
µε αναπηρία, µε χρόνιες παθήσεις και στους γονείς
και νόµιµους κηδεµόνες που προστατεύουν άτοµα µε
αναπηρία ή σε όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τις
διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε µε βάση τις διατάξεις
που παραπέµπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή
µε βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα
του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 1 των
άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε µε βάση
τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και για όσους λαµβάνουν επίδοµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει
για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνώ−
µη του ∆.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο
θέµα που προκύπτει κατά την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 36
Παράλληλη ασφάλιση
1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γε−
νικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεω−
τική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς,
κλάδους και λογαριασµούς ασφάλισης που εντάσσονται
στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγ−
γελµατική δραστηριότητα τις προβλεπόµενες ασφα−

