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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13

Αριθ. Πρωτ.:     
Σ23/1                    

ΠΡΟΣ
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ομάδα Έργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ

2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Δ/νση Λειτουργίας & 
Υποστήριξης Εφαρμογών 
Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών 
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα

3. Γενική Διεύθυνση Εισφορών
(αποδέκτης για τυχόν ενέργειες της 
αρμοδιότητάς του)

  

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί
δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος 
ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με 
την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς». 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 
«Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 28 τεύχος Α΄/22.02.2022), περί ασφάλισης προσώπων με 
υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την 
ίδια απασχόληση.

Η κοινοποιούμενη διάταξη τροποποιεί την παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 17 και την 
περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει και παρέχει στους ως 
άνω ασφαλισμένους τη δυνατότητα επιλογής, κατόπιν υποβολής δήλωσης στον e-ΕΦΚΑ 
έως τις 31/12/2022, του ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή 
λογαριασμό, στην ασφάλιση του οποίου προσμετράται ο χρόνος ασφάλισής τους 
υποχρεωτικά από 1.1.2017 και εφεξής. 

Συνεπώς, ανάλογα με την επιλογή του ασφαλισμένου ως προς το φορέα 
αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης από 1.1.2017, διαμορφώνεται ο συνολικός 
ασφαλιστικός βίος του ασφαλισμένου, στοιχείο απαραίτητο για την εφαρμογή των 
διατάξεων της διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης.

Η κοινοποιούμενη διάταξη ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών απονομής συντάξεων, θα πρέπει να λάβουν 
γνώση της προκείμενης εγκυκλίου και των συνημμένων της, προκειμένου σε 
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συνεργασία με τα Τμήματα Ασφάλισης/Εισφορών, να προβούν στις απαιτούμενες 
ενέργειες ώστε να διεκπεραιωθούν άμεσα οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. 

Συν/να: ΦΕΚ Α΄28/22-2-2022 (σ.σ. 1469, 1480, 1481)

                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

                                                                  ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

ΑΔΑ: 6Ν8Φ46ΜΑΠΣ-ΙΓΛ



 

 

 

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4892 

Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φο-

ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγου-

σες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ-

ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 3 Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές
Άρθρο 4 Καθιέρωση επιβράβευσης παραγωγικότητας
Άρθρο 5 Διοίκηση
Άρθρο 6 Ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 7 Σύσταση και στελέχωση
Άρθρο 8 Λειτουργία
Άρθρο 9 Πειθαρχική διαδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Άρθρο 10 Σύσταση - Έδρα - Διάρκεια - Μετοχικό κε-
φάλαιο - Εποπτεία

Άρθρο 11 Αποστολή και σκοπός
Άρθρο 12 Διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περι-

ουσίας
Άρθρο 13 Γενική Συνέλευση - Σύστημα εταιρικής δι-

ακυβέρνησης
Άρθρο 14 Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 15 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 16 Επιτροπή Ελέγχου - Επιτροπή Αποδοχών 

και Υποψηφιοτήτων

Άρθρο 17 Επενδυτική Επιτροπή
Άρθρο 18 Στελέχωση Εταιρείας
Άρθρο 19 Μετακίνηση προσωπικού
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20 Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζο-

μένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στις περιοχές της Επι-
κράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ελπίς»

Άρθρο 21 Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από 
τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 22 Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μι-
σθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης

Άρθρο 23 Ασφάλιση προσώπων με υποχρεωτική 
υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους 
πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση - Τροποποίηση 
παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 17 και περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 36
ν. 4387/2016

Άρθρο 24 Άδεια λόγω σπάνιου νοσήματος ή πάθησης 
παιδιού - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 ν. 4808/2021

Άρθρο 25 Σύμβαση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης («ΙΚΑΝΕΤ»)

Άρθρο 26 Παράταση αποσπάσεων προσωπικού στον 
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 27 Χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής ικα-
νότητας 2022-2023

Άρθρο 28 Όργανα διοίκησης του Ναυτικού Απομαχι-
κού Ταμείου

Άρθρο 29 Διοικητής του Ναυτικού Απομαχικού Τα-
μείου

Άρθρο 30 Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απο-
μαχικού Ταμείου

Άρθρο 31 Παρακράτηση αχρεωστήτων ποσοστών 
συμμετοχής στη δαπάνη για είσπραξη απαιτήσεων του 
Ν.Α.Τ. - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 88 κ.ν. 792/1978

Άρθρο 32 Συνέχιση λειτουργίας Διοικουσών Επιτρο-
πών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 
(Ε.Τ.Α.Α.), Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 
Μισθωτών (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) και του Οργανισμού Ασφάλι-
σης Ελεύθερων Επαγγελματικών (Ο.Α.Ε.Ε.) - Τροποποίη-
ση περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 52 ν. 4387/2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1480 Τεύχος A’ 28/22.02.2022

«Άρθρο 39Α
Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη 
μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτε-
λώς απασχολούμενοι και αγρότες, που αναλαμβάνουν 
υπακτέα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) απασχόληση ή αποκτούν υπα-
κτέα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ιδιότητα, για την οποία απαιτείται 
έναρξη εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, υπάγονται 
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. από την πρώ-
τη ημέρα του μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη 
Φορολογική Διοίκηση και μέχρι την τελευταία ημέρα του 
μήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηριότητας 
στη Φορολογική Διοίκηση.

2. Η εγγραφή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. διενεργείται μετά από την 
έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, 
με αίτηση του υπόχρεου και, σε περίπτωση μη υποβολής 
αίτησης, αυτεπάγγελτα με πράξη του αρμόδιου ασφα-
λιστικού οργάνου. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει 
τον υπόχρεο μετά από την έναρξη ή τη μεταβολή ερ-
γασιών για την υποχρέωση ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

3. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με 
φυσική παρουσία στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι τη δέκατη (10η) 
ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ή μετα-
βολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. 
αντλεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 
(Α΄ 184), και διασταυρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
που είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα της 
Φορολογικής Διοίκησης.

4. Σε περίπτωση που ο υπακτέος στην ασφάλιση του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. μη μισθωτός δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα 
την αίτηση εγγραφής, το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο 
του e-Ε.Φ.Κ.Α. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη εγγραφή και 
ασφάλισή του ως εξής:

α) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία, και ιδίως ο Κωδικός Αριθ-
μός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που δηλώθηκε στη Φο-
ρολογική Διοίκηση, επαρκούν για την υπαγωγή στην 
ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στους πρώην φορείς, 
τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους 
οποίους προκύπτει υπαγωγή, και καταβάλλει τις ασφα-
λιστικές εισφορές που προβλέπονται στον παρόντα, κα-
τατασσόμενος στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία 
που αντιστοιχεί στην υπαγωγή του στην ασφάλιση.

β) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για την 
υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στον 
πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματι-
ών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατατασσόμενος στη δεύτερη (2η) ασφα-
λιστική κατηγορία των άρθρων 39 και 41.

5. Ο ασφαλισμένος δύναται με την προσκόμιση στοι-
χείων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. να ζητήσει την αναδρομική δι-
όρθωση της υπαγωγής στην ασφάλιση που προέκυψε 
σύμφωνα με την παρ. 4. Ως προς την αίτηση μεταβολής 
και το χρονικό σημείο μετάταξης σε διαφορετική ασφα-

λιστική κατηγορία εφαρμόζονται τα άρθρα 35, 39, 40, 
41 και 97.

6. Οποιαδήποτε υποχρέωση απογραφικής δήλω-
σης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. («προεγγραφής») ή προσκόμισης 
οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής 
ενημερότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως δικαιολογητικού για 
έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, 
καταργείται.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
τη διαδικασία εγγραφής μη μισθωτών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.»

Άρθρο 23

Ασφάλιση προσώπων με υποχρεωτική 

υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή 

περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια 

απασχόληση - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 

άρθρου 17 και περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 36

ν. 4387/2016

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4387/2016 (Α΄ 
85), περί της παράλληλης ασφάλισης, επέρχονται οι εξής 
τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε 
να αναφέρεται σε πρώην φορείς ή τομείς ασφάλισης που 
εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), β) καταργείται το δεύτερο εδά-
φιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής 
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γε-
νικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν 
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεω-
τική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς 
ή τομείς ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., κα-
ταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δρα-
στηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, 
όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4387/2016, τροποποι-
είται, ώστε να αναφέρεται σε πρώην φορείς ασφάλισης 
που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., και διαμορφώνεται ως 
εξής:

«2. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής 
στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε, 
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων 
κάθε ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, όπως 
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεω-
τική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους 
πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν 
τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 παράγραφο 1 του πα-
ρόντος ασφαλιστικές εισφορές.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4387/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Τα πρόσωπα της παρ. 2, παλαιοί ασφαλισμένοι κατά 
την έννοια του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), για τους οποίους 
υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή 
περισσότερους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φο-
ρείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως 31.12.2016, 
υποβάλλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι τις 31.12.2022, δήλω-
ση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών, την οποία 
κοινοποιούν στον εργοδότη τους και με την οποία:
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α) Επιλέγουν τον ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην 
φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του 
οποίου προσμετράται ο χρόνος ασφάλισής τους υπο-
χρεωτικά από 1ης.1.2017 και εφεξής. Αν δεν υποβληθεί 
δήλωση επιλογής εντός της ανωτέρω αποκλειστικής 
προθεσμίας, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος επέλεξε να 
συνεχίσει την ασφάλισή του στον φορέα, τομέα, κλάδο 
ή λογαριασμό, ο οποίος δηλώθηκε στην τελευταία Ανα-
λυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης επιλογής ενταχθέ-
ντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδου ή λο-
γαριασμού. Η επιλογή ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην 
φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού δεν δημιουργεί 
υποχρέωση επιπλέον καταβολής ή επιστροφής ασφαλι-
στικών εισφορών για το διάστημα μέχρι την υποβολή της 
δήλωσης επιλογής. Από τον επόμενο της δήλωσης επι-
λογής μήνα, ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει τον 
μισθωτό ή έμμισθο σύμφωνα με τη δήλωσή του. Η περ. 
α) ισχύει και για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

β) Επιλέγουν αν θα συνεχίσουν προαιρετικά να κα-
ταβάλουν εισφορές και στον δεύτερο πρώην φορέα, 
τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο υπάγονται, κα-
ταβάλλοντας οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό 
ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου. Η προ-
αιρετική ασφάλιση με βάση την περ. β) πραγματοποιεί-
ται άπαξ, εκκινεί αναδρομικά από 1ης.1.2017 ή από τη 
στιγμή της δήλωσης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με 
την επιλογή του ασφαλισμένου, και από την έναρξή της 
διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε παλαιούς 
ασφαλισμένους που διορίστηκαν στο Δημόσιο από την 
1η.1.1993 και εφεξής και κατέβαλλαν μέχρι 31.12.2016 
δεύτερη εισφορά κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 
17 του ν. 2084/1992.»

4. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4387/ 2016, 
περί της καταβολής εισφορών επί παράλληλης απασχό-
λησης και περί του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης 
επί παράλληλης απασχόλησης, αντικαθίσταται και η παρ. 
3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α. Ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγω-
γής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει 
γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές 
ίσχυαν έως την έναρξη του ν. 4387/2016 για κάθε φο-
ρέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον 
Ε.Φ.Κ.Α., υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότε-
ρους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την 
αυτή απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο 
άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.

β. Τα πρόσωπα της περ. α΄, παλαιοί ασφαλισμένοι κατά 
την έννοια του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), για τους οποίους 
υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή 
περισσότερους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φο-
ρείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως τις 31.12.2016, 
υποβάλλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α, μέχρι τις 31.12.2022, δήλω-
ση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών, την οποία 
κοινοποιούν στον εργοδότη τους και με την οποία:

βα) Επιλέγουν τον ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην 
φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του 
οποίου προσμετράται ο χρόνος ασφάλισής τους υπο-

χρεωτικά από 1ης.1.2017 και εφεξής. Αν δεν υποβληθεί 
δήλωση επιλογής εντός της ανωτέρω αποκλειστικής 
προθεσμίας, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος επέλεξε να 
συνεχίσει την ασφάλισή του στον φορέα, τομέα, κλάδο 
ή λογαριασμό, ο οποίος δηλώθηκε στην τελευταία Ανα-
λυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης επιλογής ενταχθέ-
ντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδου ή λο-
γαριασμού. Η επιλογή ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην 
φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού δεν δημιουργεί 
υποχρέωση επιπλέον καταβολής ή επιστροφής ασφα-
λιστικών εισφορών για το διάστημα μέχρι την υποβολή 
της δήλωσης επιλογής. Από τον επόμενο της δήλωσης 
επιλογής μήνα, ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει 
τον μισθωτό ή έμμισθο σύμφωνα με τη δήλωσή του. Η 
υποπερ. βα) ισχύει και για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξι-
οδότησης.

ββ) Επιλέγουν αν θα συνεχίσουν προαιρετικά να κα-
ταβάλουν εισφορές και στον δεύτερο πρώην φορέα, 
τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο υπάγονται, κα-
ταβάλλοντας οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό 
ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου. Η προ-
αιρετική ασφάλιση με βάση την υποπερ. ββ) πραγματο-
ποιείται άπαξ, εκκινεί αναδρομικά από 1ης.1.2017 ή από 
τη στιγμή της δήλωσης καταβολής εισφορών, κατόπιν 
επιλογής του ασφαλισμένου, και από την έναρξή της 
διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε παλαιούς 
ασφαλισμένους που διορίστηκαν στο Δημόσιο από την 
1η.1.1993 και εφεξής και κατέβαλλαν μέχρι 31.12.2016 
δεύτερη εισφορά κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 
17 του ν. 2084/1992.»

Άρθρο 24

Άδεια λόγω σπάνιου νοσήματος ή

πάθησης παιδιού - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 43 ν. 4808/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), περί 
της ειδικής γονικής άδειας που χορηγείται σε εργαζό-
μενους γονείς λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, 
τροποποιείται: α) με την προσθήκη πρόβλεψης για χορή-
γηση της άδειας και για την αντιμετώπιση των αναγκών 
παιδιών με σπάνιο νόσημα ή πάθηση, σύμφωνα με τον 
κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α΄ 
261), και εφόσον στην τελευταία περίπτωση συντρέχει 
ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 
άνω, β) με την αναφορά σε νοητική αναπηρία και όχι σε 
νοητική στέρηση, και η παρ. 1 του άρθρου 43 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του 
άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας 
δέκα (10) εργασίμων ημερών κατ΄ έτος, με αποδοχές, για 
την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών έως δεκαοκτώ 
(18) ετών συμπληρωμένων, με νόσημα που απαιτεί με-
ταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, με 
νεοπλασματική ασθένεια ή που χρήζει μεταμόσχευσης ή 
με σπάνιο νόσημα ή πάθηση, σύμφωνα με τον κατάλογο 
της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261), και 
εφόσον στην τελευταία περίπτωση συντρέχει ποσοστό 
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