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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)
(άρθρο 107 του Ν.4764/20)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4764/20 «Απασχόληση συνταξιούχων e-Ε.Φ.Κ.Α»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4387/16 (ΦΕΚ 85/12.05.16), σύμφωνα με τις οποίες
συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει την έδρα του
στην Αθήνα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν.4670/2020.
3. Το Π.Δ.8/2019 ( 8/τ.Α΄), «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», όπως
ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και
τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
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στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
5. Το γεγονός ότι η απασχόληση των συνταξιούχων εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου
20 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020
(Α΄ 43).
6. Την υπ’ αριθμ. 113/9/11-3-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του e- ΕΦΚΑ, για την έγκριση υποβολής
αιτήματος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων περί καθορισμού αμοιβής βάσει απόδοσης και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 107 του Ν. 4764/2020 για την απασχόληση
εκατό (100) συνταξιούχων λόγω γήρατος, πρώην υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ και των ενταχθέντων σε
αυτόν ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου
7. Την από 9/3/2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών
Αναφορών του e- ΕΦΚΑ περί ύπαρξης πιστώσεων, για την κάλυψη της δαπάνης της απασχόλησης
των εκατό (100) συνταξιούχων λόγω γήρατος, πρώην υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ και των
ενταχθέντων σε αυτόν ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου .
8. Την με αριθμ. Φ. ΕΦΚΑ/οικ.12052/221/9-4-2021 (ΦΕΚ 1552/τ.Β΄/16-4-2021) κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός αμοιβής βάσει
απόδοσης των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση των εκκρεμών
αιτήσεων συνταξιοδότησης».
Ανακοινώνει
Την σύναψη συμβάσεων έργου συνολικά εκατό (100) συνταξιούχων λόγω γήρατος , πρώην
υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ και των ενταχθέντων σε αυτόν ασφαλιστικών φορέων και του
Δημοσίου συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, άνευ δυνατότητας ανανέωσης, για το έργο της
υποστήριξης των διαδικασιών απονομής συντάξεων σε υπηρεσίες του e- Ε.Φ.Κ.Α στις πόλεις
της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου Κρήτης, της Λαμίας, της Λάρισας των
Πατρών και της Τρίπολης. Στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης ο εξής
αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α΄) *
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κωδικός Απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΑΘΗΝΑ
101

8 μήνες
Ν. Αττικής
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45

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κωδικός Απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης

102

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός ατόμων

8 μήνες

19

8 μήνες

6

Ν. Θεσσαλονίκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

103

Ν. Ηρακλείου
ΛΑΜΙΑ

104

6

Ν. Φθιώτιδας
ΛΑΡΙΣΑ

105

8 μήνες

8 μήνες

8

Ν. Λάρισας
ΠΑΤΡΑ

106

Ν. Αχαΐας

8 μήνες

10

8 μήνες

6

ΤΡΙΠΟΛΗ

107

Ν. Αρκαδίας

* Ο αριθμός των ατόμων ανά πόλη είναι ενδεικτικός, δύναται δε να τροποποιηθεί εφόσον δεν
υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από αντίστοιχο αριθμό ατόμων σε κάποια από τις ανωτέρω πόλεις
και να μεταφερθεί ο υπολειπόμενος αριθμός σε άλλη πόλη.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Συνταξιούχος λόγω γήρατος - πρώην υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ και των ενταχθέντων σε
αυτόν ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου
2. Η απασχόλησή του συνταξιούχου κατά τον χρόνο της ενεργού υπηρεσίας του στα
αντικείμενα της επεξεργασίας των αιτημάτων παράτασης αναπηρικών συντάξεων, απονομής
και παράτασης του εξωϊδρυματικού επιδόματος, μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου,
απονομής συντάξεων όλων των κατηγοριών, της διαδικασίας ελέγχου στην ανακεφαλαίωση
του χρόνου ασφάλισης, της διαδικασίας ελέγχου των εισφορών, καθώς και της υποστήριξης
της γραμματείας συντάξεων για τουλάχιστον τρία (3) έτη.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 70 ετών.
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ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Κριτήριο κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων αποτελεί η πιο πρόσφατη αποχώρηση από την
υπηρεσία όπου απασχολήθηκε στα αντικείμενα που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2 απαιτούμενη
προϋπόθεση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Δημοσίου μετά την υποβολή της αίτησης και εντός το αργότερο (5)
πέντε ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καλούνται να προσκομίσουν
βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν τα αντικείμενα απασχόλησης που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2
απαιτούμενη προϋπόθεση και το χρονικό διάστημα αυτής. Η ανωτέρω βεβαίωση θα κατατίθεται στο
Αυτοτελές Τμήμα του Γενικού Πρωτοκόλλου αυτοπροσώπως, Ακαδημίας 22 (ισόγειο) ή με e-mail στο
protocol@efka.gov.gr και θα απευθύνεται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ακαδημίας 22 ΤΚ 10671.
Για τους συνταξιούχους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ και των ενταχθέντων σε αυτόν ασφαλιστικών φορέων
η εν λόγω βεβαίωση θα αναζητηθεί από την Υπηρεσία.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα
www.efka.gov.gr μέσω της διαδρομής www.efka.gov.gr -> Αρχική σελίδα -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
για Συνταξιούχους και θα εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxis-net
Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η ΜΑΪΟΥ 2021 , ημέρα Δευτέρα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Χ. ΧΑΛΑΡΗΣ
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