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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30854/3809 (1)

  Ανασχεδιασμός Τεχνικής Βάσης Εφάπαξ Παροχών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου 

ΙΑ.5 του ν.4093/2012 «΄Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 
(ΦΕΚ 222 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κω−
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄98).

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» και του π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (Α΄201) «Μεταφο−
ρά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ/τος 
213/1992 (Α΄102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 682/31−12−12 έγγραφο της 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με το οποίο παρέχεται 
η σύμφωνη γνώμη της.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋ−
πολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που 
παρέχουν Εφάπαξ Βοηθήματα, αποφασίζουμε:

Οι τεχνικές παράμετροι της περίπτωσης 7 της υπο−
παραγράφου ΙΑ.5 του ν.4093/2012 καθορίζονται ως εξής:

1. Νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές των φο−
ρέων – τομέων πρόνοιας

Το γενικό πλαίσιο που διέπει τον καθορισμό των εφά−
παξ παροχών, είναι ένα διανεμητικό σύστημα καθορι−
σμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Το 
νέο σύστημα εφαρμόζεται από 1.1.2014.

2. Γενικός τύπος υπολογισμού απονεμόμενης εφάπαξ 
παροχής

Κατά τη συνταξιοδότηση, με βάση την αρχή της ισο−
δυναμίας η συσσωρευμένη αξία των εισφορών, πρέπει 
να αποτελεί την εφάπαξ παροχή.

Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλα−
σματικού ποσοστού επιστροφής το οποίο ορίζεται ως η 
ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών 
για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό της απονεμόμε−
νης εφάπαξ παροχής για το έτος t προκύπτει από τον 
παρακάτω τύπο:

όπου
Conj :  οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους j
a :  τα έτη συσσώρευσης εισφορών
gk : η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των 

εισφορών του έτους και υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
τύπο
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όπου ΣWk η βάση υπολογισμού των εισφορών όλων 
των ασφαλισμένων του Ταμείου το έτος k

Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί μιας 
βάσης υπολογισμού εισφορών, πρέπει αυτή να μετατρέ−
πεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η 
βάση εισφορών να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό 
του ετήσιου πλασματικού ποσοστού επιστροφής.

SFt : ο συντελεστής βιωσιμότητας για το έτος t

3. Συντελεστής βιωσιμότητας
Ως συντελεστής βιωσιμότητας για το έτος t ορίζεται 

το πηλίκο:

όπου
Ct : οι συνολικές εισφορές εργαζόμενων ή/και εργο−

δότη έτους t
SCt : η ειδική τακτική εισφορά έτους t, όπου υπάρχει
ADt : τα διοικητικά έξοδα έτους t
At : η περιουσία η οποία έχει διαμορφωθεί κατά την 

31.12 του έτους t, πριν την καταβολή των συνολικών εφά−
παξ παροχών του έτους t και χωρίς να ληφθούν υπόψη 
οι συνολικές εισφορές εργαζόμενων ή/και εργοδότη 
του έτους t, η ειδική τακτική εισφορά του έτους t όπου 
αυτή υπάρχει, καθώς και τα διοικητικά έξοδα του έτους t

LSt : οι συνολικές εφάπαξ παροχές έτους t, χωρίς την 
εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας

TLt : η παρούσα αξία συνολικών υποχρεώσεων με βάση 
τα δεδουλευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων στο 
έτος t (χωρίς την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας) 
με τους κανόνες του συστήματος NDC

Η περιουσία At του έτους t λαμβάνεται υπόψη σε τρέ−

χουσες τιμές, ενώ το τμήμα αυτής           πρέπει να 

εί ναι μικρότερο ή ίσο της κυκλοφορούσας περιουσίας.

Τα διοικητικά έξοδα του έτους t, που λαμβάνονται 
υπόψη στον τύπο (2), ορίζονται ως εκείνα τα έξοδα διοί−
κησης που πραγματοποιούνται στο έτος t, προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις του Φορέα−Τομέα 
προς τους ασφαλισμένους. Αυτά τα έξοδα δεν μπορούν 
να υπερβαίνουν το 2,5% των ασφαλιστικών εισφορών 
του έτους t.

Η καταβολή των εφάπαξ παροχών του έτους t, πραγ−
ματοποιείται μετά τον υπολογισμό του συντελεστή βι−
ωσιμότητας του έτους t.

Οι διαδικασίες για τον υπολογισμό του οριστικού συ−
ντελεστή βιωσιμότητας του έτους t ολοκληρώνονται 
ως το τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημε−
ρολογιακού έτους.

4. Γενικά Θέματα
Τυχόν λοιπά ή/και έκτακτα έσοδα καθώς και τα έσο−

δα επενδύσεων μειωμένα κατά τα έξοδα επενδύσεων, 
δημιουργούν περιουσιακά στοιχεία.

Για την επιστροφή εισφορών εντόκως, εάν και όπου 
αυτή προβλέπεται, για τις περιπτώσεις που δε συμπλη−
ρώνονται οι προϋποθέσεις λήψης εφάπαξ παροχής, ως 
επιτόκιο καθορίζεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή του 
τρέχοντος έτους, μειωμένο κατά μια ποσοστιαία μο−
νάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. Υ1Οα/Γ.Π.118686 (2)
Έγκριση Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 40 του Ν.849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄)
β) του Ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α΄)
γ) του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄)
δ) των άρθρων 3α και 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄)
ε) του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄)
στ) του Ν.2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α΄)
ζ) του Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄)
η) του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄)
θ) του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄)
ι) του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄)
ια) του Ν.2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄)
ιβ) του άρθρου 45 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)
ιγ) του άρθρου 35 Ν.3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄)
ιδ) του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄)
ιε) του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄)
ιζ) του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄)
ιστ) του άρθρου 4 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄)
ιη) του άρθρου 34 του Ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄)
ιθ) του άρθρου 55 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄)
κ) του άρθρου 66 του Ν.3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄)
κα) του άρθρου 29 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄)
κβ) του άρθρου 6, παρ. 9, 10 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄)
κγ) του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄)
κδ) του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄).
2. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ/γματος 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α΄) β) του Π.Δ/

γματος 187/2009 (ΦΕΚ 217 Α΄).
3. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105 Β’) απόφαση του 

Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

4. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΥ5α/οικ118114787/5−12−2012 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσε−
ων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του 
Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς 
Εξόδων (ΚΑΕ)» (ΑΔΑ: Β45ΝΘ−Ψ7Φ).

5. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση του Ε.Κ.Α.Β.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 2.261.070,00 ευρώ 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομι−
κού έτους 2013, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή εφημέριων από 1/1/2013 μέ−
χρι 31/12/2013 στις εξής κατηγορίες ιατρών του Ε.Κ.Α.Β.:

 Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
 Επικουρικών ιατρών

Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματο−
ποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και 
σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρί−




