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Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020 
       Συν/να: Το σχετικό (β)  
 
ΘΕΜΑ:  Συντάξεις Προσωπικού (άρθρο 27 Ν.4670/2020). 
 

ΣΧΕ :    α. Φ.846/30/52064/Σ.15393//07-08-2020/ΓΔΟΣΥ(ΜΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ)  
             β. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Υπ. Αρ. 34/22-7-20/ΥΠΕΚΥ/e-ΕΦΚΑ 
               γ. Ν.4670/2020 άρθρο 27 (ΦΕΚ Α’43),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν.4690/2020 άρθρο 78 (ΦΕΚ Α’104) 
 
 1. Στη συνέχεια σχετικού (α), διαβιβάζεται συνημμένα η σχετική (β) 
εγκύκλιος που αφορά στην παροχή οδηγιών/διευκρινήσεων επί της εφαρμογής 
των διατάξεων σχετικού (γ). 
 
    2. Στο ανωτέρω πλαίσιο γνωρίζεται ότι με το σχετικό (γ) αντικαθίσταται το 
άρθρο 20 του Ν.4387/16 και εισάγεται ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
απασχόληση συνταξιούχων. Ειδικότερα : 
 
    α.  Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 εφαρμόζονται στους 
συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και 
του δημοσίου, εφόσον για την εργασία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-
ΕΦΚΑ. 
 
   β.  Το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά πρόσωπα 
που συνταξιοδοτούνται από 28-2-2020 και μετά, ανεξάρτητα εάν η ασκούμενη 
δραστηριότητα αναλήφθηκε πριν ή μετά τη συνταξιοδότησή τους, καθώς και 
πρόσωπα που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, με 
βάση το προγενέστερο του Ν.4670/2020 νομοθετικό πλαίσιο και αναλαμβάνουν 
την ασκούμενη δραστηριότητα μετά την 28-2-2020. 
 
  γ.  Συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν την 13-5-2016 
και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του 
Ν.4387/2016, υπάγονται στο πεδίο των διατάξεων  σχετικού (γ) από 1-3-2022 
εφόσον συνεχίσουν εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία αυτή. 
 
  δ.  Συνταξιούχοι που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία σε 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και οι οποίοι συμπληρώνουν το 61ο έτος της 
ηλικίας τους έως και την 28-2-2021, αφενός αίρεται η αναστολή καταβολής της 
σύνταξής τους από την επομένη της συμπλήρωσης του 61ου έτους της ηλικίας 
τους και αφετέρου εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι και μετά την συμπλήρωση 
αυτής της ηλικίας, το μεικτό ποσό της σύνταξής τους μειώνεται κατά 30%.Από 1-3-
2021 και εφεξής η άρση αναστολής καταβολής της σύνταξης θα γίνεται μετά την 
συμπλήρωση του 62ου έτους. 
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   ε.  Όσον αφορά στη εισφορά ασθένειας επισημαίνεται ότι οι 
απασχολούμενοι συνταξιούχοι υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς για  
ασθένεια επί του μισθού, καθώς επίσης και επί της σύνταξης σύμφωνα με το 
άρθρο 44 του Ν.4387/2016, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του 
Ν.4670/2020, με εξαίρεση αυτούς που υπάγονται για παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης σε φορείς ασθενείας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλειά τους. 
 
    στ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους 
απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον 
ποσού στην κύρια και επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται 
περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης. 
   
   3. Παρακαλούμε για ενημέρωση των πολιτικών υπαλλήλων σας που 
τυγχάνουν συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ.  
 
    4.  Χειριστής ΜΠΥ Α΄ Γ. Νιάρχου Βοηθ. Τμηματάρχη Ε3-ΙΙ, τηλ. 210 
6551714. 
 
   
                                                                    Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Σούκας ΠΝ                                                                           
Aκριβές Αντίγραφο                                                   Διευθυντής Κλάδου Ε΄   
 
 
 
ΜΠΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚ Α΄ Βαθμού Αναστασία Κυριάκου 
                     Διευθύντρια ΔΓ/ΓΕΝ   
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