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308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου 
ισχύουν από 1.6.2020 έως 15.9.2020.

Άρθρο 76

Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό 

των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης οποιασδή-
ποτε υπόθεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά 
τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας 
των δικαστηρίων (13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσ-
διορίζεται η συζήτησή της οίκοθεν με πράξη του προέ-
δρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού σε προσεχή 
δικάσιμο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον 
αυτοί είχαν κληθεί νόμιμα στη ματαιωθείσα συζήτηση. 
Οι διάδικοι ενημερώνονται από την ανάρτηση των πι-
νακίων στους αντίστοιχους δικαστικούς σχηματισμούς 
και την εμφάνιση των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική σε-
λίδα του Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, 
γίνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από 
τη δικάσιμο.

Άρθρο 77

Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των 

υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης οποιασδή-
ποτε υπόθεσης ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικα-
στηρίων κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής 
(13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται η συζήτη-
σή της οίκοθεν με πράξη του Προέδρου του τριμελούς 
συμβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το 
δικαστήριο σε προσεχή δικάσιμο, χωρίς νέα κλήτευση 
των διαδίκων, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόμιμα στη 
ματαιωθείσα συζήτηση. Οι διάδικοι ενημερώνονται από 
την ανάρτηση των πινακίων στα αντίστοιχα τμήματα και 
την εμφάνιση των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική σελίδα 
του Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτήν, γί-
νονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη 
δικάσιμο.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄:
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Άρθρο 78

Απασχόληση συνταξιούχων και απαλλαγή 

από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών, λόγω αγροτικής δραστηριότητας 

με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ

Στο τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), η ημερομηνία «1.3.2021» αντικα-
θίσταται από την ημερομηνία «1η.3.2022» και στο τέλος 
της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85), προστίθεται η φράση «,εφόσον το ετήσιο εισό-
δημά τους από τη δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το 
ποσό των 10.000 ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 
του άρθρου 40 ισχύει από 1.6.2020». Το άρθρο 20 του 
ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20 
Απασχόληση συνταξιούχων

1.α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του 
Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν 
από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν 
ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην 
ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες 
και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 
30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατη-
ρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Ειδικότερα για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη 
αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του 
νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα 
στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., αναστέλλεται πλήρως η κα-
ταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων εφόσον 
δεν έχουν συμπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους 
έως και τις 28.2.2021 και το 62ο έτος από την 1η.3.2022 
και εφεξής.

Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εργασία ή είχαν 
αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς 
υπακτέα στην ασφάλιση η οποία συνεχίζεται και για 
τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 
20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες 
αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου από την 1η.3.2022.

Οι συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. - πρώην Ναυτικού Απομα-
χικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο 
στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση από την 1.1.2017 και 
μέχρι το πέρας της τρέχουσας ακαδημαϊκής περιόδου, 
ήτοι στις 31.8.2020, υπάγονται στις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου από 1.9.2020.

β. Στο ποσό της ακαθάριστης σύνταξης/συντάξεων 
δεν συμπεριλαμβάνονται το εξωιδρυματικό επίδομα 
των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του 
ν. 1140/1981 (Α΄ 68) και το επίδομα ανικανότητας των 
διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).

2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. 
φορέων.

3. α. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συντα-
ξιούχου καταβάλλονται για τον μισθωτό συνταξιούχο και 
τον αυτοτελώς απασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελμα-
τία ή υπαγόμενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, με την επιφύλα-
ξη της περ. α΄ της παρ. 4 οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές των άρθρων 38 ή 39 ή 40 αντιστοίχως.

β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης 
ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν 
δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση 
του πρώην ΟΓΑ καταβάλουν την ασφαλιστική εισφορά 
του άρθρου 40, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από 
την δραστηριότητα αυτήν υπερβαίνει το ποσό των δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 
του άρθρου 40 ισχύει από 1.6.2020.

4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων, δεν μειώ-
νεται το ποσόν της σύνταξης:

α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχό-
ληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
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