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Άρθρο 41

Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση 

οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ

Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 προστί-
θεται περ. γ΄ και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος

1. Ειδικά για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αι-
τίας ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ 
αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και τηρούνται οι 
όροι της ρύθμισης, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕ-
ΑΕΠ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον 
η οφειλή είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με τους όρους 
που ορίζει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 29. Η 
οφειλή θεωρείται διασφαλισμένη ιδίως όταν παρέχεται 
εμπράγματη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του 
οφειλέτη ή όταν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή πι-
στωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας. Αν η οφειλή δεν 
είναι διασφαλισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το 
ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστι-
κής ενημερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από 
το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής.

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χο-
ρηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, 
που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον 
σκοπό της μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο παρα-
κράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα και από-
δοσής του στον οικείο φορέα από τον συμβολαιογράφο.

γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβα-
ση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας 
αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του 
αναγραφόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς 
τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό 
ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολο-
γικής Διοίκησης με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, μετά την 
ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, 
γονικής παροχής και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πι-
στοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων 
φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 
και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) και του άρ-
θρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, 
εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται 
από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης ή της 
παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της.»

Άρθρο 42

Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας 

απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ 

παροχής στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, 

των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των 

Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 του

ν. 4670/2020 (Α΄ 43) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 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 της αίτησης απονομής εφάπαξ παροχής και την 
έναρξη της επεξεργασίας τους.

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 και απόφα-
σης εφάπαξ παροχής.»

Άρθρο 43

Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωμή

των εξόδων κηδείας

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 
(Α΄ 43) προστίθεται νέο εδάφιο και το άρθρο 15 του 
ν. 4670/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για την πληρωμή των εξόδων κηδείας, ο δικαιούχος 
υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, κατόπιν ταυτοποίησης, 
στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην οποία συμπλη-
ρώνονται ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώ-
ου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ 
της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυ-
τοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι 
επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους 
ή συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ υποχρεούνται στην έκδο-
ση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τους δικαιούχους, το 
οποίο αναρτούν υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μήνα στον 
δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Η πληρωμή πραγματοποι-
είται βάσει του αναγραφόμενου στο τιμολόγιο ποσού 
και έως το ύψος που προβλέπεται στις καταστατικές 
διατάξεις των επιμέρους φορέων, μέχρι την έκδοση 
του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του 
e-ΕΦΚΑ. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής 
ή ειδικής διάταξης.»

Άρθρο 44

Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλεύρως

ορφανών τέκνων

H παρ. 4Α του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4Α. Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων 
υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται 
ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται 
ως εξής:

α) Για τον επιζώντα σύζυγο σε ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%) και από 17.5.2019 σε ποσοστό εβδομήντα 
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τοις εκατό (70%) της σύνταξης. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα 
μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, 
αυτή περιορίζεται ως ακολούθως:

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και 
του συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του 
γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) έτη, η σύ-
νταξη του επιζώντος συζύγου υφίσταται για κάθε πλήρες 
έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:

Ένα τοις εκατό (1%) για τα έτη από το δέκατο (10ο) έως 
και το εικοστό (20ό) έτος.

Δύο τοις εκατό (2%) για τα έτη από το εικοστό πρώτο 
(21ο) έως και το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος.

Τρία τοις εκατό (3%) για τα έτη από το εικοστό έκτο 
(26ο) έως και το (30ό) έτος.

Τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα έτη από το τριακοστό 
πρώτο (31ο) έως και το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος.

Πέντε τοις εκατό (5%) για τα έτη από το τριακοστό 
έκτο (36ο) και άνω.

β) Για τον διαζευγμένο, εφόσον ο γάμος είχε διαρκέσει 
δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος 
επιζών σύζυγος επιμερίζεται κατά εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (75%) για χήρο και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
για διαζευγμένο. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του 
δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος 
διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαι-
ούται ο χήρος μειώνεται κατά ένα τοις εκατό (1%) στον 
χήρο και αυξάνεται αντίστοιχα κατά ένα τοις εκατό (1%) 
στον διαζευγμένο. Προκειμένου περί έγγαμου βίου που 
διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση 
του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται 
ο χήρος επιμερίζεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στον 
χήρο και πενήντα τοις εκατό (50%) στον διαζευγμένο. 
Εάν ο θανών δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγμένος δι-
καιούται το αυτό ποσοστό του διαζευγμένου, κατά τα 
ως άνω, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος. Σε 
περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγ-
μένων το αναλογούν για τον διαζευγμένο κατά τα ως 
άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής 
επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.

γ) Για κάθε παιδί ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) της σύνταξης. Εάν πρόκειται για παιδί ορφανό 
και από τους δύο γονείς (αμφοτεροπλεύρως ορφανό), 
το ποσοστό διπλασιάζεται για κάθε σύνταξη.»

Άρθρο 45

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών 

και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων 

από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική 

διαταραχή

1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), προστίθενται οι 
λέξεις «ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθο-
κυστική διαταραχή,» και η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 
169/2007 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο τακτικός δημόσιος υπάλληλος που λαμβάνει 
κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλους 
ειδικούς πόρους, δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το 
Δημόσιο Ταμείο:

α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την 
υπηρεσία και έχει εικοσιπενταετή πλήρη πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία.

Κατ΄ εξαίρεση για τους υπαλλήλους που έχουν τουλά-
χιστον τρία (3) παιδιά, αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς 
πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) 
έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του 
έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία 
από 1.1.2012 και μετά κατά δύο (2) έτη για κάθε ημε-
ρολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε 
(25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο πρόσληψής τους.

Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, 
παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πά-
σχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, από 
υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή 
δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία 
και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αι-
μοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί 
μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργά-
νων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί ή 
πάσχουν από αιμορροφιλία Α΄ ή Β΄ ή μυασθένεια - μυ-
οπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή 
κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου 
ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική 
διαταραχή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέ-
χει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%), αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία.

Για υπαλλήλους των σωφρονιστικών και αναμορφω-
τικών καταστημάτων αρκεί εικοσιπενταετής συντάξιμη 
υπηρεσία, από την οποία δεκαετής πλήρης πραγματική 
στα καταστήματα αυτά.

β) Αν απολυθεί και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πλήρη 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

γ) Αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανό-
τητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πε-
νταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 
Η ανικανότητα βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά.

δ) Αν απολυθεί, γιατί καταργήθηκε η θέση και έχει ει-
κοσαετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, 
εφόσον αμέσως πριν από την απομάκρυνση του έχει 
πλήρη πενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

ε) Αν, έχοντας συμπληρώσει το όριο ηλικίας, απομα-
κρυνθεί οπωσδήποτε από την υπηρεσία και έχει δεκα-
πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουροι 
καθηγητές και οι λέκτορες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά Ανώτατων 
Σχολών, που απομακρύνονται από την υπηρεσία λόγω 
ορίου ηλικίας ή λήξης της θητείας τους λόγω ορίου ηλικί-
ας, δικαιούνται σύνταξη μετά τη συμπλήρωση δεκαετούς 
τουλάχιστον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας καθη-
γητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή σε 
Α.Ε.Ι. της Χώρας ή σε ισότιμη Ανώτατη Σχολή πλήρους 
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