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Η υλοποίηςη τησ αςφαλιςτικθσ μεταρρφιμιςησ 4670/2020 φέρνει την απονομθ εφάπαξ 

παροχθσ μαζί με την κφρια ςφνταξη και όχι μετά πολφχρονη αναμονθ 

 

Υπογράφτθκε θ Εγκφκλιοσ με τθν οποία υλοποιείται θ ρφκμιςθ του άριρου 31 τθσ 

αςφαλιςτικισ μεταρρφκμιςθσ  του ν.4670/2020 που αφορά τισ προχποκζςεισ και τθν 

διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ εφάπαξ παροχισ ςε όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ. Ειδικότερα, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3, καταργοφνται οι ελάχιςτεσ χρονικζσ προχποκζςεισ για τθν 

κεμελίωςθ του δικαιϊματοσ απονομισ τθσ εφάπαξ παροχισ. Η εφάπαξ παροχι 

απονζμεται, πλζον, χωρίσ καμία άλλθ κακυςτζρθςθ εφόςον  ο αςφαλιςμζνοσ λάβει τθν 

κφρια ςφνταξθ του.  

Με τθν κατάργθςθ του ελαχίςτου χρόνου αςφάλιςθσ για τθν κεμελίωςθ αυτοτελοφσ 

δικαιϊματοσ εφάπαξ παροχισ επιτυγχάνεται θ ενιαία αντιμετϊπιςθ όλων των 

αςφαλιςμζνων των 23 πρϊθν Ταμείων Προνοίασ του κλάδου πρόνοιασ του e-ΕΦΚΑ, 

καταργϊντασ τισ καταςτατικζσ διατάξεισ τουσ με τισ οποίεσ προβλεπόταν και εξεταηόταν 

χωριςτι περίοδο κεμελίωςθσ του δικαιϊματοσ (πχ ςτο Δθμόςιο ο αςφαλιςμζνοσ ζπρεπε να 

ςυμπλθρϊςει 12,5 ζτθ αςφάλιςθσ) ι ακόμα προβλεπόταν και ωσ προχπόκεςθ θ χοριγθςθ 

και τθσ επικουρικισ ςφνταξθσ. 

Παράλλθλα επιταχφνονται ςθμαντικά διαδικαςίεσ απονομισ , κακϊσ καταργείται το ςτάδιο 

εξζταςθσ των προχποκζςεων κεμελίωςθσ για τθν λιψθ τθσ εφάπαξ παροχισ και απομζνει 

μόνο ο υπολογιςμόσ του ποςοφ που δικαιοφται ο κάκε αςφαλιςμζνοσ. Η άνω ρφκμιςθ ζχει 

ςθμαντικι εφαρμογι και ςτθν διαδοχικι αςφάλιςθ, όπου ο αςφαλιςμζνοσ λαμβάνει άμεςα 

το ποςό τθσ εφάπαξ παροχισ από το τελευταίο ταμείο αςφάλιςισ του, πριν λάβει και το 

ςυμπλθρωματικό ποςό του προθγοφμενου ταμείου πρόνοιασ, που είχε αςφαλιςτεί. 

 Η ρφκμιςθ αυτι ζχει άμεςθ εφαρμογι και καταλαμβάνει και τισ εκκρεμείσ αιτιςεισ 

απονομισ για τθν εφάπαξ παροχι, ξεμπλοκάροντασ  χιλιάδεσ αιτιςεισ αςφαλιςμζνων που 

εκκρεμοφν εδϊ και πολλά ζτθ. 

 



 

Διλωςθ Υπουργοφ Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων κ. Γιάννθ Βροφτςθ: 

«Κακώσ υλοποιείται θ πρόςφατη αςφαλιςτική μεταρρφθμιςη 4670/2020 αναδεικνφονται 

οι ευεργετικζσ διατάξεισ του νόμου και οι κετικζσ επιπτώςεισ τθσ ςτισ ηωζσ και ςτθν 

κακθμερινότθτα των αςφαλιςμζνων. Με τθν διοικητική και οργανωτική ενοποίηςη των 

φορζων απονομήσ ςφνταξησ και τη δημιουργία του e-ΕΦΚΑ επιτυγχάνεται θ ενιαία 

αντιμετώπιςθ των αςφαλιςμζνων, απλοποιείται και ςυντομεφεται ςθμαντικά θ διαδικαςία 

απονομισ τθσ εφάπαξ παροχισ για όλουσ τουσ ςθμερινοφσ αςφαλιςμζνουσ. Πλζον με τθν 

απονομι τθσ κφριασ ςφνταξισ του ο αςφαλιςμζνοσ κα λαμβάνει ςε άμεςο χρόνο και το 

εφάπαξ που δικαιοφται και όχι μετά από πολφχρονθ ταλαιπωρία και αναμονι».  
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