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Αθήνα   
Αριθ. Εσωτ. Πρωτ.: 1119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ζ. Αδαμοπούλου 
Τηλέφωνο: 2131516472
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Αναφορών
                      Αθήνα 

ΚΟΙΝ: Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού 
Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν όλους τους εμπλεκόμενους με την 
αναπηρία.
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.3165/31-8-2022 ΑΝΑΦΟΡΑ.  
        

 Σε απάντηση της παραπάνω Αναφοράς με την οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους 

Βουλευτές κ. κ. Γ. Δελή, Λ. Κανέλλη και Λ. Στολτίδη το Ψήφισμα Συλλόγων, Φορέων και 

ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις Νομού Πέλλας, στο οποίο αναδεικνύουν τις μεγάλες 

ελλείψεις και τα κενά στην ειδική αγωγή, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την 

επαγγελματική αποκατάσταση, την προσβασιμότητα, την κοινωνική αποδοχή και ένταξη των 

αναπήρων και ζητούν την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους και όσον αφορά τα θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Αύξηση επιδομάτων αναπηρίας και συντάξεων των ατόμων με αναπηρία.

1. Ο e-ΕΦΚΑ χορηγεί τα εξής επιδόματα :

α) το εξωϊδρυματικό επίδομα (παρ. 1 άρθρου 42 του ν. 1140/1981 όπως ισχύει), σε 

ασφαλισμένους/ες και συνταξιούχους του, με εξαίρεση τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους 

του πρώην ΝΑΤ και του Δημοσίου και όσων υπάγονται στις συνταξιοδοτικές διατάξεις του 

Δημοσίου, εφόσον πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου αντιστοιχεί σε 20 

κατώτατα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ), όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31-12-

2011, προσαυξανόμενο με αναλογία δώρου Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος αδείας για 

όλους, εκτός εκείνων που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με 

ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους, οι οποίοι 

λαμβάνουν 10 ΗΑΕ (προσαυξανόμενο επίσης με αναλογία δώρου Χριστουγέννων – Πάσχα και 

επιδόματος αδείας),
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β) το επίδομα απολύτου αναπηρίας ( παρ. 3 άρθρου 42 του ν. 1140/1981 & άρθρο 60 του 

ν.3518/2006) στους συνταξιούχους γήρατος που είναι τυφλοί, καθώς και στους συνταξιούχους 

λόγω αναπηρίας και θανάτου, εφόσον πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις, το ύψος του 

οποίου αντιστοιχεί i) για όλους τους τυφλούς και τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 στο 

50% του ποσού της εκάστοτε καταβαλλόμενης σύνταξης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

εκάστοτε ισχύον 20πλάσιο του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη όπως ίσχυε την 31- 12-2011 

(33,57ευρώ),  ii) για τους ασφαλισμένους από 1-1-1993 και εφεξής, στο 25% του κατά το έτος 

1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναπροσαρμοσμένου κάθε φορά με το εκάστοτε 

ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

2. Οι συντάξεις αναπηρίας που χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 28 του ν.4387/2016, ο δε τρόπος και η ημερομηνία 

αναπροσαρμογής τους προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 14 του ίδιου 

νόμου, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 4α του άρθρου 25 του 

ν.4670/2020 (Α 43).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις το συνολικό ποσό των καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων 

– στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συντάξεις αναπηρίας – αυξάνονται από την 1.1.2023 

κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού 

μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το 

ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.

3. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων και των 

ατόμων με αναπηρίες, λόγω των έκτακτων οικονομικών συνθηκών εξαιτίας της ενεργειακής 

κρίσης και της κρίσης των τιμών, χορηγήθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250,00 

ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021 και ύψους 200,00 τον Απρίλιο του 2022, κατ΄εφαρμογή των 

ρυθμίσεων των άρθρων 25 - 26 του νόμου 4865/2021  και 53- 54 του ν. 4917/2022 

αντίστοιχα,  στις συντάξεις των οικονομικά ασθενέστερων συνταξιούχων αλλά και στις 

προνοιακές παροχές σε χρήμα των ατόμων με αναπηρίες καθώς και στους ανασφάλιστους 

υπερήλικες και στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Τον Δεκέμβριο, 2.300.000 πιο ευάλωτοι συμπολίτες θα στηριχτούν και πάλι. Η ενίσχυση θα είναι 

250 ευρώ και θα αφορά χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία 

και μακροχρόνια ανέργους. Ενώ οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα 

εισπράξουν μία ακόμη μηναία δόση και οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιών μιάμιση δόση.

Β. Στελέχωση των Υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής με μόνιμο 

προσωπικό.

1.Με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 

εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης ογδόντα έξι (86) θέσεων τακτικού προσωπικού 

στο Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην ΕΦΚΑ και πρώην ΕΤΕΑΕΠ) και 
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συγκεκριμένα τριάντα (30) θέσεων κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, σαράντα (40) θέσεων κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού Οικονομικού, δέκα (10) θέσεων κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και έξι (6) θέσεων 

κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.  

Με την αριθμ. 59/1/29-01-2021 (Β΄ 508) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δεσμεύθηκαν έξι (6) θέσεις (2 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 3 ΠΕ Πληροφορικής και 1 

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού), προκειμένου να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις 

διατάξεις του ν.2643/1998. 

2. Με την αριθ. 42/30-09-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 

προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021, εγκρίθηκε η 

πρόσληψη για την κάλυψη εκατό (100) θέσεων μόνιμου προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ και 

συγκεκριμένα μίας (1) θέσης κλάδου ΠΕ Μηχανικών, δέκα (10) θέσεων κλάδου ΠΕ 

Πληροφορικής, τριάντα πέντε (35) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τριών (3) θέσεων 

κλάδου ΤΕ Μηχανικών και πενήντα μία (51) θέσεων κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 

Με την αριθμ. οικ.4579/136/01-02-2021 (Β΄ 467 με διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ Β΄ 1508/14-04-2021) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

δεσμεύθηκαν επτά (7) θέσεις (4 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και 3 ΠΕ Πληροφορικής), 

προκειμένου να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν.2643/1998. 

Κατόπιν των ανωτέρω, με το αρ. πρωτ. 31752/21-05-2021 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ ζητήθηκε από 

το ΑΣΕΠ να προβεί στην έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά 

εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων μόνιμου προσωπικού, με την επισήμανση οι εγκεκριμένες 

θέσεις να συμπεριληφθούν στην ίδια προκήρυξη.

3. Με την αριθ.50/4.11.2021 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 

προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2022, κατόπιν της 

συνεδρίασης του τακτικού Υπουργικού Συμβουλίου στις 04.10.2021, εγκρίθηκε η κίνηση 

διαδικασιών πρόσληψης 220 υπαλλήλων για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα. 

Με το με αριθ. πρωτ. 477303/23.11.2021 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ καθορίστηκε ποσοστό 12% επί 

των ανωτέρω εγκεκριμένων θέσεων, ήτοι είκοσι επτά (27) θέσεις (11 θέσεις ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού, 6 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, 6 θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 4 θέσεις ΤΕ 

Πληροφορικής), οι οποίες καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα 

τοις εκατό (50%),σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 

4765/2021 (Α΄6). 

Εξάλλου, με το αριθ. πρωτ. 483591/26.11.2021 έγγραφο του Φορέα υποβλήθηκε 

συμπληρωματικά Πίνακας θέσεων τακτικού προσωπικού προς πλήρωση από επιλαχόντες κατά 

τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021, στον οποίο αποτυπώνονται σαράντα 

εννέα (49) θέσεις.

Οι διακόσιες είκοσι (220) θέσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία, τις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) και τις Τοπικές Διευθύνσεις.

4. Στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023, υποβλήθηκε 

αίτημα για την πλήρωση διακοσίων εβδομήντα τριών (273) οργανικών θέσεων για την κάλυψη 

των αναγκών του e-ΕΦΚΑ. 
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Τέλος, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καταβάλλει προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα 

με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πολιτών, διευρύνοντας 

τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αξιοποιώντας τους μηχανισμούς διαλειτουργικότητας, 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η προσέλευση ασφαλισμένων και συνταξιούχων στις Τοπικές 

Διευθύνσεις και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους.

Γ. Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην Περιφερειακή Ενότητα 

Πέλλας. 

Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών του Φορέα στα άτομα με αναπηρία αποτελεί 

προϋπόθεση για την μίσθωση νέων ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό οι διαγωνισμοί τους οποίους προκηρύσσει η Διεύθυνση Στέγασης του  e-ΕΦΚΑ 

περιλαμβάνουν σχετικό όρο και προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία 

που θα πρέπει να καλύπτονται προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του.

Πάντως τα ακίνητα του Φορέα στον νομό Πέλλας, ιδιόκτητα και μισθωμένα, στα οποία 

στεγάζονται οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ είναι προσβάσιμα και διαθέτουν ράμπες, WC κλπ.

                                                                 Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                                                 

 

                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ                                                                      
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