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ΠΡΟΣ:  

Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Η.ΔΙ.Κ.Α  Α.Ε                                    

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης 

Εφαρμογών 

Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών 

Λυκούργου 10, Τ.Κ. 11745 Αθήνα 

2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ 

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα 

3. “Ίριδα”, Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 10561 

Αθήνα 
 

Θ Ε Μ Α: «Επέκταση χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4554/2018.» 

 

  Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4554/2018 «Aσφαλιστικές και 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις-Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των 

εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄130/18.07.2018), καθώς 

και το με αρ. πρωτ. Φ. 11221/οικ.42096/960/01.08.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ, με το οποίο 

γνωστοποιήθηκε η διάταξη στον ΕΦΚΑ, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:  

1. Στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι το εξωιδρυματικό επίδομα που προβλέπεται στις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α΄68) χορηγείται όχι μόνο σε όσους 

πάσχουν από τις ρητά αναφερόμενες στη διάταξη αυτή παθήσεις της τετραπληγίας και 

παραπληγίας, αλλά και σε όσους πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της 

αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια, όπως αυτές οι παθήσεις, μορφή 

αναπηρίας. 
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 2. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (άρθρο 73), δηλαδή από τις 18.7.2018. Συνεπώς, καταλαμβάνει τις αιτήσεις 

που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά καθώς και όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας 

κρίσης στις υγειονομικές επιτροπές).  

 Διευκρινίζεται ότι εάν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης, εκδόθηκε 

διοικητική πράξη με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα χορήγησης του εξωιδρυματικού 

επιδόματος επειδή δεν υπήρχε κρίση των υγειονομικών επιτροπών ότι η πάθηση του 

ασφαλισμένου επιφέρει την ίδια μορφή αναπηρίας με τις παθήσεις της τετραπληγίας και 

παραπληγίας, οι ασφαλισμένοι θα παραπέμπονται εκ νέου στις υγειονομικές επιτροπές 

προκειμένου να κριθούν σύμφωνα με τα κριτήρια της νέας διάταξης, είτε με οίκοθεν υπηρεσιακές 

ενέργειες (όταν υπάρχει ευχέρεια) είτε μετά την υποβολή αίτησης-όχλησης από τους 

ενδιαφερόμενους. Εάν τελικά διαπιστωθεί ότι υπάρχει δικαίωμα σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα 

οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της.  

 Στην περίπτωση που απορρίφθηκε αίτηση για τον προαναφερόμενο λόγο πριν από την 

ισχύ της διάταξης χωρίς να ασκηθεί αίτηση θεραπείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

υποβάλουν νέα αίτηση. Εφόσον γίνει δεκτή, τα οικονομικά αποτελέσματα ξεκινούν από την 

ημερομηνία κατάθεσης της νέας αίτησης ή από εκείνη την ημερομηνία που, σύμφωνα με την 

υγειονομική κρίση, υφίσταται δικαίωμα σύμφωνα με τη νέα διάταξη. 

 3. Δεν έχει επέλθει καμμία άλλη διαφοροποίηση ως προς τους υπόλοιπους κανόνες από 

τους οποίους διέπεται η χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος. 

 Ως προς τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των υγειονομικών επιτροπών επί 

του θέματος θα επιληφθεί η αρμόδια Γενική Διεύθυνση. 

 

Συν/να : α) ΦΕΚ 130 Α΄/18.07.2018 (σελ. 8915, 8934) 

             β) Το αρ. πρωτ. Φ. 11221/οικ.42096/960/01.08.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ 

                

                      

                                                     Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                            Ι. ΓΑΤΗ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                                         
                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

     ΤΜΗΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
 

                  Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ 
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4554 

Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - 

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυ-

ση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτρο-

πεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης

από τον ΕΦΚΑ

1. Για την άσκηση του δικαιώματος σύνταξης λόγω γή-
ρατος, αναπηρίας ή θανάτου από τους ασφαλισμένους 
των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανο-
μένων του Δημοσίου και του ΟΓΑ, απαιτείται η υποβολή 
αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ.

2.α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την 
πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συντα-
ξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημε-
ρομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέ-
σεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από 
την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον 
οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη 
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την 
τελευταία ημέρα του έκτου (6ου) μήνα που έπεται του 
μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από τα 
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραί-
τητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές 
προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του 
ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό 
της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης 
του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμε-
νου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσε-
ων μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των έξι (6) 
μηνών για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογη-
τικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συ-

νταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδε-
ται σχετική απόφαση.

β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την 
κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η 
διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των 
Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η 
προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει.

γ) Οι ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης 
της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως μι-
σθωτοί ή μη μισθωτοί, διέπονται από τις διατάξεις περί 
απασχόλησης συνταξιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν 
απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότη-
τας, όπως προβλέπεται ανά πρώην ασφαλιστικό φορέα 
και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτη-
ση συνταξιοδότησης.

δ) Ειδικά για τους ασφαλισμένους επαγγελματίες οδη-
γούς, εκπαιδευτές και αυτοκινητιστές για τους οποίους 
απαιτείται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η κατάθε-
ση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης για την έναρ-
ξη της συνταξιοδότησης, το δικαίωμα σύνταξης ξεκινά 
την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτη-
σης συνταξιοδότησης υπό την προϋπόθεση της προη-
γούμενης κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγη-
σης. Σε αντίθετη περίπτωση, η χορήγηση της σύνταξης 
ξεκινά την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκεί-
νον εντός του οποίου κατατέθηκε η επαγγελματική άδεια 
οδήγησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 
περίπτωση α΄.

3. Το δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμέ-
νου ή συνταξιούχου αρχίζει από την πρώτη ημέρα του 
μήνα που έπεται της ημερομηνίας θανάτου. Η σύνταξη 
λόγω θανάτου καταβάλλεται αναδρομικά από την ημε-
ρομηνία αυτή και δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρονικό δι-
άστημα μεγαλύτερο από ένα (1) έτος πριν από το τέλος 
του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης.

Το δικαίωμα σύνταξης στους δικαιούχους ασφαλισμέ-
νους ή συνταξιούχους, που κηρύσσεται σε αφάνεια με 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αρχίζει από την πρώτη 
(1η) ημέρα του επόμενου μήνα από το χρόνο έναρξης 
της αφάνειας, όπως αυτός προσδιορίζεται στη δικαστική 
απόφαση. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύνταξης 
στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου είναι η υπο-
βολή αίτησης απονομής ή μεταβίβασης μέσα σε ένα (1) 
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8934 Τεύχος Α’ 130/18.07.2018

«1. Άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλά-
δα δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ ειδικό εποχιακό βοήθημα, 
εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ 
και ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, 
πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέ-
κτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγ-
γελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, 
ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, 
ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης 
χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή 
κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου 
και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού 
κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεά-
τρου - κινηματογράφου, του χορευτή - μέλους των οικεί-
ων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς 
και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικο-
ακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών 
ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.».

Άρθρο 55

Απασχόληση συνταξιούχων μελών

ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 
(Α΄85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τα μέλη, τους Προέδρους και Αντιπροέ-
δρους των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων 
διοικητικών αρχών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1 από την ημέρα ανάληψης των καθηκό-
ντων τους.».

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 13.5.2016.

Άρθρο 56

Επέκταση χορήγησης 

εξωιδρυματικού επιδόματος

Το εξωιδρυματικό επίδομα που προβλέπεται στις πα-
ραγράφους 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 
(Α΄68), χορηγείται όχι μόνον σε όσους πάσχουν από τις 
ρητά αναφερόμενες στη διάταξη αυτή παθήσεις της τε-
τραπληγίας και παραπληγίας, αλλά και σε όσους πάσχουν 
από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας 
υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια, όπως αυ-
τές οι παθήσεις, μορφή αναπηρίας.

Άρθρο 57

Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α΄47) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Για το έτος 2018 η οικονομική επιτροπή κάθε Πε-
ριφέρειας της χώρας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λό-
γους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλε-
ση του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν 
δημοσιευτεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί 
διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την 
ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των 
οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασι-
ών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσε-
ων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο 

οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη 
του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχε-
τικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το πε-
ριεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγι-
δοθεσίας δακοκτονίας.».

Άρθρο 58

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 
1 του ν. 4139/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαμβάνονται τα 
ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύ-
πτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του εί-
δους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδρο-
κανναβινόλη (ΤΗC) μέχρι 0,2%. Επίσης, με εξαίρεση τις 
παιδικές τροφές, δεν περιλαμβάνονται τα τρόφιμα με 
την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
178/2002, τα καλλυντικά και τα διατροφικά συμπληρώ-
ματα που περιέχουν τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC), και 
τα οποία θα οριστούν με τις αντίστοιχες αποφάσεις των 
επόμενων εδαφίων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω 
όριο, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας 
των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, οι 
έλεγχοι τήρησης των όρων και προϋποθέσεων και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα 
τρόφιμα που μπορούν να περιέχουν τετραϋδροκανναβι-
νόλη (ΤΗC) και τα ανώτατα επιτρεπτά όρια περιεκτικότη-
τας αυτών, οι έλεγχοι των τροφίμων για την τήρηση των 
ορίων περιεκτικότητας και κάθε σχετικό θέμα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας καθο-
ρίζονται τα καλλυντικά και διατροφικά συμπληρώματα 
που μπορούν να περιέχουν τετραϋδροκαναβινόλη (ΤΗC) 
και τα ανώτατα επιτρεπτά όρια περιεκτικότητας αυτών, 
οι έλεγχοι των καλλυντικών και διατροφικών συμπλη-
ρωμάτων για την τήρηση των ορίων περιεκτικότητας 
και κάθε σχετικό θέμα.».

2. Στο άρθρο 2Α του ν. 4139/2013 (Α΄74) προστίθεται 
παρ. 10 ως εξής:

«10. Η έγκριση για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
χορηγείται σε περιοχές θεσμοθετημένων υποδοχέων πα-
ραγωγικών δραστηριοτήτων και σε περιοχές στις οποίες 
επιτρέπονται οι μεταποιητικές ή γεωργικές δραστηριό-
τητες και εκμεταλλεύσεις.».

Άρθρο 59

Δυνατότητα ίδρυσης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ 

από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

και από Δήμους

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 2345/1995 (Α΄213) αντικαθίσταται ως εξής:

«Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, οργανισμοί, ιδρύματα, 
ενώσεις προσώπων και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης υπαγόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, καθώς 
και ιδιώτες, δεν επιτρέπεται να παρέχουν οργανωμένες 
κοινωνικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση με την προστα-
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