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«αγ. Οι ασφαλισμένοι δύνανται, με τεκμηριωμένη, με 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τις καταβλη-
θείσες εισφορές, αίτησή τους προς τον Κλάδο Εφάπαξ 
Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., να ζητούν να εξεταστεί εάν η 
ως άνω υπολογιζόμενη εφάπαξ παροχή είναι μικρότε-
ρη του ύψους του συνόλου του κεφαλαίου των ασφα-
λιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει έως και τις 
31.12.2013 και να τους αποδοθεί τυχόν διαφορά. Ως 
κεφάλαιο ασφαλιστικών εισφορών θεωρείται το σύνο-
λο των εισφορών, οι οποίες έχουν καταβληθεί έως και 
τις 31.12.2013, προσαυξανόμενων ετησίως σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 8. Ο μέσος ετήσιος γενικός 
δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος από αυτό που 
αφορά, έως και το προηγούμενο έτος της υποβολής της 
αίτησης συνταξιοδότησης. Ο σωρευμένος συντελεστής 
που προκύπτει από τους δείκτες της παρ. 4 του άρθρου 8 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). Η ανωτέρω 
αίτηση υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση 
απόφασης χορήγησης της εφάπαξ παροχής.»

2. Για εφάπαξ παροχές που έχουν χορηγηθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, η αίτηση της υποπερ. αγ΄ 
της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 
υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 
του παρόντος.

Άρθρο 83

Επίδομα κυοφορίας και λοχείας εμμίσθων 

δικηγόρων - Τροποποίηση του άρθρου 32 

του ν. 4387/2016

Στο άρθρο 32 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί των πα-
ροχών ασθενείας σε χρήμα, όπως τροποποιείται με το 
άρθρο 77 του νομοσχεδίου, προστίθεται παρ. 11 ως εξής: 

«11. Οι έμμισθες δικηγόροι που υπάγονται στον 
e-Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολού-
μενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών) και καταβάλλουν 
εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 38 για την έμμισθη απα-
σχόλησή τους, δικαιούνται επίδομα κυοφορίας και λοχεί-
ας, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του πρώην 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για μισθωτές ασφαλισμένες. Σε περίπτωση 
παράλληλης υποχρέωσης καταβολής εισφορών, σύμφω-
να με το άρθρο 39, δικαιούνται την υψηλότερη παροχή 
μητρότητας από αυτές που προκύπτουν από την υπα-
γωγή τους στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α..»

Άρθρο 84

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων 

λόγω θανάτου -Τροποποίηση του άρθρου 12 

του ν. 4387/2016

Στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί των συ-
ντάξεων λόγω θανάτου, προστίθενται παρ. 9, 10 και 11 
ως εξής:

«9. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων σε 
συνταξιούχους του παρόντος άρθρου παρακρατούνται, 
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Συντάξεων, από τα ποσά των συντάξεων που θα καταβλη-
θούν κατά τους επόμενους μήνες, σε ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους. 
Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού 
της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των 
χιλίων (1.000) ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαθάριστου 
ποσού της μηνιαίας σύνταξης κατά το μέρος της που τυ-
χόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Το ποσό 
της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού 
των πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση παύσης καταβολής 
της σύνταξης, προ της ολοσχερούς εξόφλησης του αχρε-
ώστητου ποσού, τυχόν υπόλοιπο εισπράττεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).

10. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων 
σε συνταξιούχους του παρόντος άρθρου που είναι και 
δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, παρα-
κρατούνται και από την επικουρική σύνταξη μέχρι το 
ένα δεύτερο (1/2) του ακαθάριστου ποσού αυτής, μέχρι 
πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης, με απόφαση του 
Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκκαθάρισης 
και Πληρωμής Συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το ποσό της 
μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού 
των πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που το ακαθάρι-
στο ποσό της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου που 
λαμβάνει ο δικαιούχος, υπολείπεται του ποσού των πενή-
ντα (50) ευρώ, τότε για την είσπραξη των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών παρακρατείται το σύνολο της 
παροχής μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης. Σε 
περίπτωση παύσης καταβολής της επικουρικής σύντα-
ξης, προ της ολοσχερούς εξόφλησης του αχρεώστητου 
ποσού, τυχόν υπόλοιπο εισπράττεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

11. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού διενεργού-
νται έλεγχοι σε περιοδική βάση με κάθε πρόσφορο μέσο 
και, ιδίως, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του 
e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η διασταύρωση των στοιχείων διενεργείται 
και σε συνδυασμό με άλλα πληροφοριακά συστήματα 
φορέων του δημοσίου τομέα, καθώς και με τη χρήση 
διαδικτυακών υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματεί-
ας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του 
ν. 4727/2020 (Α΄ 184), σύμφωνα με τα δικαιώματα πρό-
σβασης και ανταλλαγής πληροφοριών των υπηρεσιών 
του e-Ε.Φ.Κ.Α..»

Άρθρο 85

Παράταση εκκαθάρισης και πληρωμής 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου 

υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση των παρ. 1 και 14 

του άρθρου 12 του ν. 4578/2018

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
12 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200) τροποποιείται, ως προς την 
καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας εκκαθάρισης 
και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του 
κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Φ.Κ.Α.) που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και η παρ. 1 του 
άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που εντά-
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