
 

 

Άρθρο 103: Κατ’ εξαίρεση µετακίνηση προσωπικού του Δηµοσίου στον e-ΕΦΚΑ για 
την ολοκλήρωση απονοµής των συντάξεων - Προσθήκη παρ. 11 άρθρου 21 του ν. 
4354/2015 
 
1. Για την ταχύτερη περάτωση εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης, κατά παρέκκλιση 
των ισχυουσών διατάξεων περί κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), επιτρέπεται η 
απόσπαση στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Οργανισµό Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
µόνιµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων 
κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, οι οποίοι έχουν τα τυπικά 
προσόντα διορισµού σε διοικητικό κλάδο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 
39) και ανήκουν οργανικά σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης είτε εκτός 
αυτής, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις και διαδικασία: 
α) Εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο οικείος Υπουργός και ο 
επικεφαλής κάθε ανεξάρτητης αρχής καταρτίζουν πίνακα µε τους υπαλλήλους που 
πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για απόσπαση σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εντός της 
περιφερειακής ενότητας της οργανικής τους θέσης. Στον εν λόγω πίνακα 
περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο και οι υπάλληλοι 
που ανήκουν οργανικά στους φορείς αρµοδιότητάς του. 
β) Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες του 
φορέα και την καταλληλότητα των υπαλλήλων. Ακολούθως, κοινοποιείται προς 
ενηµέρωση στους υπαλλήλους που αφορά, προκειµένου να δηλώσουν εντός πέντε (5) 
ηµερών τη βούληση τους για απόσπαση. Οι ανωτέρω αποσπώνται κατά προτεραιότητα 
κατά το τελικό στάδιο επιλογής από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ. 
2. Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν, αποσπώνται µε απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για 
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Κατά το χρονικό διάστηµα της απόσπασης οι τακτικές 
αποδοχές καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης. 
3. Σε περίπτωση που προκύψουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες, από τους οικείους 
πίνακες της περ. β΄ της παρ. 1, σε όσους υπαλλήλους δεν έχουν ήδη αποσπαστεί, 
επιτρέπεται να ανατεθεί µε κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου του οικείου 
Υπουργείου και του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα της 
θέσης τους, κατ΄ εξαίρεση ο χειρισµός υποθέσεων συνταξιοδότησης για χρονικό διάστηµα 
έξι (6) µηνών. Στην περίπτωση αυτή, η απασχόληση παρέχεται υπερωριακά 
στα καταστήµατα του e-ΕΦΚΑ µετά το πέρας του ωραρίου εργασίας τους. 
4. Οι αποσπάσεις και η παράλληλη ανάθεση καθηκόντων για τους υπαλλήλους που 
επιλέγονται, είναι υποχρεωτική και αίρεται µόνο για λόγους που ανάγονται στη χαµηλή 
αποδοτικότητα του υπαλλήλου. 
5. Στους υπαλλήλους του παρόντος άρθρου καταβάλλεται η αποζηµίωση της παρ. 11 
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 
6. Από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Υπουργείου 
Υγείας και όλων ανεξαιρέτως των φορέων του, συµπεριλαµβανοµένων και των 
νοσηλευτικών ιδρυµάτων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, των 
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των καταστηµάτων κράτησης. 
7. Στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 προστίθεται παρ. 11 ως εξής: 



 

 

«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, στο προσωπικό που συµµετέχει στα κλιµάκια - οµάδες, υποοµάδες 
εργασίας και στις οµάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται και λειτουργούν 
εντός του έτους 2021 µε συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των 
εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισµό και την πληρωµή συντάξεων του 
δηµόσιου τοµέα και όλων των πρώην ταµείων που εντάχθηκαν στον eΕΦΚΑ, καθορίζεται 
αποζηµίωση, εφόσον επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι, η οποία δεν δύναται να 
υπερβαίνει το όριο των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ το έτος, µη 
υπολογιζόµενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3.» 


