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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 25/9/2018
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αριθ. Πρωτ.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σ40/63/1129189 ΑΡ.: 43
ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής
& Επικοινωνιών
Παπαδιαμαντοπούλου 87
Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση: Λειτουργίας
& Υποστήριξης Εφαρμογών
Α) Υποδ/νση: Υποστήριξης Πελατών
Β) Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών
Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 ΑΘΗΝΑ
3. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ: «Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2
του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των
υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε
περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή στο
Δημόσιο,
λόγω
άσκησης
διαφορετικής
επαγγελματικής
δραστηριότητας.
Β) Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε
ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τις 12.5.2016.»
Α. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του
άρθ. 36 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας–Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού–
συνταξιοδοτικού συστήματος. Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις.»

(ΦΕΚ

85/τ.Α’/12.5.2016),

καθώς

και

τη

σχετική

με

αρ.

πρωτ.

ΑΔΑ: ΩΣΡΣ465ΧΠΙ-7ΒΞ
2
Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12.9.2018(ΑΔΑ: ΨΞ2Λ465Θ1Ω-ΥΟΞ) εγκύκλιο της Γενικής
Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του ΥΠΕΚΑΑ.
Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στην παρ. 2 της ενότητας 6 της ανωτέρω
εγκυκλίου, που αναφέρεται στις περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι, μετά την υποβολή
της αίτησης συνταξιοδότησης είχαν συνεχίσει την απασχόλησή τους, χωρίς να γνωρίζουν
ότι έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις περί απασχόλησης συνταξιούχου. Για λόγους χρηστής
διοίκησης, λοιπόν, δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση ειδικά των
αιτήσεων συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί στους πρώην φορείς κύριας
ασφάλισης ή το Δημόσιο τόσο από 13/5/2016 έως 31/12/2016 όσο και από 1/1/2017 έως
12/9/2018 στον ΕΦΚΑ ή στο Δημόσιο, ως ακολούθως:
1.

Οι

ασφαλισμένοι

μπορούν

να

υποβάλουν

συμπληρωματική

αίτηση

συνταξιοδότησης, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης
αίτησης, ως προς το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης
(εκτός Δημοσίου). Η συμπληρωματική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31/10/2018.
Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι συνέχισαν να εργάζονται ή να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα μετά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης
συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, γίνεται δεκτό ότι δεν εφαρμόζονται
οι ρυθμίσεις των υφισταμένων διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου, ως προς τη
μείωση ή την αναστολή της σύνταξης ως προς το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης μέχρι την υποβολή της συμπληρωματικής
αίτησης συνταξιοδότησης και πάντως μέχρι και την 31/10/2018.
2. Οι ασφαλισμένοι, κατ΄εξαίρεση, μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η αρχική
αίτηση συνταξιοδότησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι 31/10/2018, χωρίς να
τίθεται πλέον ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου.
Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων θα δοθούν συμπληρωματικές
οδηγίες με νεότερο έγγραφο.
Β. Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε
ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί σε αυτές τις κατηγορίες μέχρι τις 12.5.2016.
Οι περιπτώσεις των μέχρι 12/5/2016 συνταξιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρίας
οποιουδήποτε ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) καθώς
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και του Δημοσίου, οι οποίοι, ασκούν θεμελιωμένο δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη
με αίτηση που υποβάλλεται από 13/5/2016 και μετά, αντιμετωπίζονται ως ακολούθως:
• ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις
των πρώην ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων.
• ως

προς

τον

τρόπο

υπολογισμού

του

ποσού

της

δεύτερης

σύνταξης,

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 28 του ν. 4387/2016, όπως
ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση δεύτερης
σύνταξης με μειωμένο ποσό (π.χ., με 4.800 ημέρες ασφάλισης),

δεν εφαρμόζεται η

σχετική μείωση, επειδή στις διατάξεις που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό της
σύνταξης (άρθ. 7, 8 και 28 του ν. 4387/2016) υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τις περιπτώσεις
στις οποίες μειώνεται το ποσό της εθνικής σύνταξης, ενώ δεν προβλέπεται μείωση του
ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
Συν.: α) ΦΕΚ 85/ τ. Α΄ /12.5.2016 (σελ. 2187, 2195, 2209, 2210)
β) 1 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: ΨΞ2Λ465Θ1Ω-ΥΟΞ)

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Πηνελόπη Κατωπόδη
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ−
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί−
ων και άλλες διατάξεις.

3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ−
γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους
του Ε.Φ.Κ.Α..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύ−
ρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και
εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο
τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφα−
λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν
εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά−
λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό
εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ−
νταξης καταβάλλεται ανά μήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις
σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήμα−
τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ −
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας,
με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής
δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.
Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβά−
νει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας,
το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις
προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνι−
κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως
ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό−
νοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών
και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το
Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι−
μότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας
και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους
όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει−
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουρ−
γείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ−
στήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α.
είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό
Συμβούλιο.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου,
όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του πα−
ρόντος. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών
αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή ει−
σφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον
ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου
ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη,
στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί
των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το
μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει
διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευ−
ταίου μήνα απασχόλησης αναπροσαρμοσμένων κατά
την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό
ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε
τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνω−
ρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ,
οπότε παρέχεται έκπτωση 15%.
γ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους
εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς και κλά−
δους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνω−
ρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά
του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από
προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Διαδικασίες αναγνώρισης
χρόνων ασφάλισης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί
με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συ−
νεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την ολοκλήρωσή τους,
βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
δ. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης σύμφωνα με το
άρθρο 18 του παρόντος.
2. α. Υπάλληλοι που εσφαλμένα έχουν υπαχθεί στην
ασφάλιση του Δημοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι
παραμένουν στην Υπηρεσία, συνεχίζουν την ασφάλισή
τους στον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την αποχώρησή τους από την
Υπηρεσία.
β. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφά−
λιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων
και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋπο−
θέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α.
εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την
οποία υπήχθησαν στην ασφάλισή των εντασσόμενων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων. Χρόνος για
τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές
στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς
και κλάδους, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋπο−
θέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης
στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές
δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση
διαγραφής.
3. Κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις δια−
τάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.
Άρθρο 16
Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου
συμφώνου συμβίωσης
Με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμ−
βαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015
(Α΄ 181) ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα,
παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του παρόντος νόμου ή της εν γένει κοινωνικο−
ασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.

2195

Άρθρο 17
Παράλληλη ασφάλιση
1. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γε−
νικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεω−
τική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς
ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν
για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα
τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές
καθορίζονται από τον παρόντα νόμο. Στην περίπτωση
αυτή για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελματική δρα−
στηριότητα δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση καταβολής
ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του άρ−
θρου 39 παράγραφος 3.
2. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε,
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
κάθε εντασσόμενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, όπως ίσχυ−
αν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική
υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φο−
ρείς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις προ−
βλεπόμενες στο άρθρο 5 παράγραφο 1 του παρόντος
ασφαλιστικές εισφορές.
3. Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος άρθρου, παλαιοί ασφαλισμένοι, για τους οποίους
υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή
περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να
καταβάλλουν προαιρετικά, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης, διπλές εισφορές επί των αποδοχών τους και
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ώστε να
συμπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελί−
ωση δικαιώματος και δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση
της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το
συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου
ή την εισφορά των άρθρων 39 ή 40.
4. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της
σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρ−
μόζεται το άρθρο 8 και η επιπλέον παροχή, για κάθε
έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπο−
λογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075%
για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.
Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προ−
κύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της
επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρ−
μόζονται αναλόγως.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, πλην της παρα−
γράφου 4, εφαρμόζονται από την 1.1.2017.
6. Το άρθρο 39 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), καθώς και
κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα
του παρόντος καταργούνται.
Άρθρο 18
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ανε−
ξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση δικαι−
ούνται από την 1.1.2017, να συνεχίσουν προαιρετικά την
ασφάλισή τους: α) εάν έχουν πραγματοποιήσει στην
υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη, εκ
των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος εντός της τε−
λευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας
και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία
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τος χορήγησης εφάπαξ παροχής με το καθεστώς του
Ν. 103/1975 (Α΄ 167) αποτελεί και ο χρόνος ασφάλισης
που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχω−
ρούντες ασφαλισμένοι, υπολογίζεται με βάση τα οριζό−
μενα στην παράγραφο 4 περίπτωση α΄ του παρόντος
άρθρου, για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει
διανυθεί από 1.10.1975 έως 31.12.2013 και καταβάλλεται
κατ` αναλογία από το νομικό πρόσωπο, στο οποίο ετη−
ρείτο ο λογαριασμός του Ν. 103/1975 (Α΄ 167) και στον
οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος τις 31.12.2005
ή πριν την ημερομηνία αυτή σε περίπτωση μετάταξης/
μεταφοράς και το υπόλοιπο ποσό από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
για το χρονικό διάστημα ασφάλισης έως 31.12.2013 σε
οποιοδήποτε ταμείο, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό πρό−
νοιας που εντάσσεται σε αυτό.
Για το χρονικό διάστημα μετά από την 1.1.2014 και
εφεξής η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται και αποδίδεται
από τον οικείο φορέα με βάση τα οριζόμενα στην πε−
ρίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηματιζόμενων
Κεφαλαίων του οικείου λογαριασμού του Ν. 103/1975
(Α΄ 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού
βοηθήματος, τούτο συμπληρώνεται κατά το ποσό που
υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ετηρείτο
ο λογαριασμός και σε καμιά περίπτωση δεν βαρύνει το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση μετατροπής, κατάργησης ή
συγχώνευσης του Ν.Π.Δ.Δ., η επιβάρυνση για την κάλυψη
του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογι−
σμό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό
Προϋπολογισμό σε περίπτωση μεταφοράς των υπαλ−
λήλων στο Δημόσιο και σε καμία περίπτωση από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηματιζόμενων
κεφαλαίων του οικείου λογαριασμού του Ν. 103/1975
(Α΄ 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού
βοηθήματος, τούτο συμπληρώνεται κατά το ποσό που
υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ετηρείτο
ο λογαριασμός και σε καμιά περίπτωση δεν βαρύνει το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση μετατροπής, κατάργησης ή
συγχώνευσης του Ν.Π.Δ.Δ., η επιβάρυνση για την κάλυψη
του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογι−
σμό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό
Προϋπολογισμό σε περίπτωση μεταφοράς των υπαλ−
λήλων στο Δημόσιο και σε καμιά περίπτωση από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
7. Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής από υπη−
ρεσία, εργασία ή επάγγελμα, για το οποίο ασφαλίστη−
καν σε ταμείο, τομέα, κλάδο και λογαριασμό πρόνοιας
για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε
περίπτωση θανάτου αυτών στα πρόσωπα που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 3β, εφόσον ο θανών είχε συμπλη−
ρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, επιστρέφονται
οι ατομικές τους εισφορές, ύστερα από αίτησή τους,
η οποία υποβάλλεται μετά την επέλευση του ασφαλι−
στικού κινδύνου μαζί με τη συνταξιοδοτική απόφαση,
θετική ή απορριπτική, του φορέα κύριας ασφάλισης.
Για επιστροφή ατομικών εισφορών που καταβλήθηκαν,
σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για
χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό
προκύπτει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρά−
φους 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2335/1995 (Α΄ 185) και
την υπουργική απόφαση Φ.80000/οικ.26625/1319/17.11.2006
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(Β΄ 1772). Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημά−
των από 1.1.2014 και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου
ποσού προκύπτει από τη συσσωρεμένη αξία των εισφο−
ρών στην ατομική μερίδα.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε
άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη της νομο−
θεσίας που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα
στο παρόν άρθρο καταργείται. Η παρ. 3 του άρθρου
220 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) καταργείται από τότε που
άρχισε να ισχύει.
9. Ειδικά, η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους
δικαιούχους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Επικου−
ρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα
Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταμείου Αρωγής
Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταμεία», και τους
μετόχους των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας
Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας,
εφεξής «Ειδικοί Λογαριασμοί», καταβάλλεται, σύμφωνα
με τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστα−
τικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:
α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την
31.12.2014 υπολογίζεται, σύμφωνα με τις οικείες κατα−
στατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λο−
γαριασμών.
β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση
μετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για το μεν
χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύμφωνα
με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και
των Ειδικών Λογαριασμών, για το δε χρόνο μετοχικής
σχέσης από 1.1.2015 και εφεξής, σύμφωνα με την τεχνι−
κή βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων
εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το
μαθηματικό τύπο της παρ. 4γ του παρόντος.
10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προ−
τεραιότητα σε όλους τους δικαιούχους που είναι άτομα
με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς
και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με
αναπηρία ή σε όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις
διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις
που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή
με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα
του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 1 των
άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε με βάση
τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και για όσους λαμβάνουν επίδομα,
σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει
για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώ−
μη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο
θέμα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 36
Παράλληλη ασφάλιση
1. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γε−
νικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεω−
τική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς,
κλάδους και λογαριασμούς ασφάλισης που εντάσσονται
στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγ−
γελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφα−

ΑΔΑ: ΩΣΡΣ465ΧΠΙ-7ΒΞ

2210

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

λιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον
παρόντα νόμο. Στην περίπτωση αυτή για τις πλέον της
πρώτης αναληφθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες
δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς.
2. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν εξαρτημένη
εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δρα−
στηριότητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα υπάγονται
βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
στην ασφάλιση ενός φορέα, τομέα, κλάδου και λογα−
ριασμού ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., κα−
ταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.: α) μηνιαία ασφαλιστική
εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, για
το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση πα−
ροχής υπηρεσιών και β) ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 39, για το εισόδημα, εφόσον
υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το
οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια
ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Στην περίπτωση
αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39.
3. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε,
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
κάθε φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού από τους
εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α., όπως ίσχυαν έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική υπαγωγή
σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους ή λο−
γαριασμούς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις
προβλεπόμενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.
4. Όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3, παλαιοί ασφαλι−
σμένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλο−
νταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εισφορές σε
δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογα−
ριασμούς εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά,
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τις προβλεπόμενες
εισφορές επί των αποδοχών τους και μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, ώστε να συμπληρώσουν το
χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος και
δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση της ασφάλισης. Στην
περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό
εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου ή την εισφορά
των άρθρων 39 ή 40.
5. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της
σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρ−
μόζεται το άρθρο 28 και η επιπλέον παροχή, για κάθε
έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπο−
λογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075%
για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφο−
ράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα
προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού
της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 33
εφαρμόζονται αναλόγως.
6. Οι διατάξεις του παρόντος, πλην της παρ. 5, έχουν
εφαρμογή από 1.1.2017.
7. Καταργείται το άρθρο 39 του Ν. 2084/1992, καθώς
και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα
θέματα του παρόντος.
8. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονο−
μική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε
μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή

λογαριασμό ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να
επιλέξει κατόπιν αίτησής του, την ασφάλισή του για
υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. κα−
ταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα
που επιλέγει.
Άρθρο 37
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
1. Το άρθρο 18 εφαρμόζεται αναλόγως και στους
ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, με την επιφύλαξη
των ακόλουθων παραγράφων.
2.α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισμένων
του ιδιωτικού τομέα καταβάλλεται μηνιαία εισφορά κατ’
αναλογία των προβλεπόμενων στα άρθρα 38, 39, 40.
β. Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός
καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης
και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστι−
κής εισφοράς εργαζόμενου − εργοδότη στο ύψος που
έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής
στην προαιρετική ασφάλιση. Το ως άνω ποσοστό υπο−
λογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών
επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές
κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή
της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοσμένων
με την ετήσια μεταβολή μισθών όπως αυτή υπολογί−
ζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για παροχές
ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές
σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προ−
αιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως
εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου
και εργοδότη στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί
υπολογιζόμενης αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως
προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.
γ. Προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενων, το πο−
σοστό εισφοράς με το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά
ασφαλισμένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 39, για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπλη−
ρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης. Η εισφορά προαιρετικής
ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου του
μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου καταβλήθηκαν
ασφαλιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάμηνο
πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης
αναπροσαρμοσμένου με την ετήσια μεταβολή μισθών
όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή. Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών
του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει
μηνιαίως εξ’ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο
ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί υπολογιζόμενη
αντιστοίχως επί του εισοδήματος όπως προβλέπεται
για την κύρια σύνταξη.
δ. Προκειμένου περί ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α., το πο−
σοστό εισφοράς με το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά
ασφαλισμένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 40, όπως αυτό διαμορφώνεται από 1.1.2022 και
εφεξής. Η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογί−
ζεται βάσει του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος
επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές,
το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την διακοπή της
υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρμοσμένου με το
μεικτό περιθώριο κέρδους. Για παροχές ασθένειας σε
είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από
τον Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει
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ΘΔΜΑ:πνπ
Παξνρή νδεγηώλ ζρεηηθά κε ηελ ζπληαμηνδόηεζε αζθαιηζκέλωλ
εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 θαη ηωλ παξ. 1 θαη 2
ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4387/2016.

1. ΓΔΝΗΚΑ:
Άξζξν 17 παξ. 1 θαη άξζξν 36 παξ. 1
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 παξ. 1 θαη 36 παξ. 1 ηνπ λ. 4387/2016 νη
αζθαιηζκέλνη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε (παιαηνί θαη λένη
αζθαιηζκέλνη), νη νπνίνη κέρξη 31.12.2016 είραλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε πεξηζζφηεξνπο
ηνπ ελφο απφ ηνπο εληαρζέληεο ζηνλ ΕΦΚΑ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Δεκφζην ιφγσ
άζθεζεο πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηαβάινπλ από
1.1.2017 γηα θάζε κηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηα άξζξα 38,
39 θαη 40 ηνπ λ. 4387/2016 ππνρξεωηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Η βαζηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ επέξρεηαη ζην πξντζρχνλ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο κε ηηο
θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4387/2016) αθνξά ζηελ θαηάξγεζε
ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 2084/1992, ην νπνίν πξνέβιεπε φηη ζηελ πεξίπησζε αζθαιηζκέλσλ
απφ 1.1.1993 θαη εθεμήο πνπ αζθνχζαλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ρσξνχζε ζε έλα κφλν θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή
ην Δεκφζην.
Άξζξν 36 παξ. 2
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4387/2016, γηα ηνπο
αζθαιηζκέλνπο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε (παιαηνί θαη λένη
αζθαιηζκέλνη), πνπ κέρξη 31.12.2016 παξείραλ εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ηαπηφρξνλα
απηναπαζρνινχλην ζε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ππάγνληαλ ζηελ αζθάιηζε ελφο θνξέα
θχξηαο αζθάιηζεο πξνβιέπεηαη φηη από 1.1.2017 θαηαβάινπλ ππέξ ΔΦΚΑ α. κεληαία
αζθαιηζηηθή εηζθνξά γηα ην εηζόδεκα από ηελ εμαξηεκέλε εξγαζία, ζύκθωλα κε ην
άξζξν 38 ηνπ λ. 4387/2016, θαη β. αζθαιηζηηθή εηζθνξά γηα ην εηζόδεκα από άζθεζε
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ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 4387/2016. Σηελ πεξίπησζε
απηή δελ έρεη εθαξκνγή ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4387/2016.
Οη αζθαιηζκέλνη νη νπνίνη κέρξη 31.12.2016 αζθαιίδνληαλ ιφγσ πνιιαπιήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηα άξζξα
17 παξ. 4 θαη 36 παξ. 5 ηνπ λ. 4387/2016, ιακβάλνπλ γηα ηνλ παξάιιειν ρξόλν
αζθάιηζεο ηνπο κέρξη 31.12.2016 επηπιένλ ζπληαμηνδνηηθή παξνρή γηα θάζε έηνο πνπ
έρεη θαηαβιεζεί επηπιένλ εηζθνξά, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε εηήζην ζπληειεζηή
αλαπιήξσζεο 0,075% γηα θάζε πνζνζηηαία κνλάδα (1%) επηπιένλ εηζθνξάο, ελψ ν
ζπληάμηκνο κηζζφο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςε ηε βάζε
ππνινγηζκνχ ηεο επηπιένλ εηζθνξάο, εθαξκνδνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ
άξζξνπ 8 θαη 28 ηνπ λ. 4387/2016.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα αλωηέξω δελ ηζρύνπλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 36 ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη κηζζωηνύο πνπ αζθαιίδνληαλ ζηνλ ίδην
αζθαιηζηηθό θνξέα, γηαηί κέρξη 31.12.2016 δελ θαηέβαιαλ δηπιέο εηζθνξέο, αιιά κόλν
κία εηζθνξά.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ θαη θαηφπηλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί ζηελ Υπεξεζία ζρεηηθά κε ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ,
δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο:
2. ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΑ ΠΡΟΩΠΑ
Άξζξα 17 παξ. 1 θαη 36 παξ. 1:
α) Οη κέρξη 31.12.1992 αζθαιηζκέλνη (παιαηνί αζθαιηζκέλνη), πνπ κέρξη 31.12.2016
ππάγνληαλ, ιφγσ άζθεζεο πεξηζζνηέξωλ ηεο κηαο επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ,
ππνρξεωηηθά ζηελ αζθάιηζε δύν ή πεξηζζνηέξσλ πξψελ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο ή ην
Δεκφζην θαη θαηέβαιαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θαη γηα ηνπο νπνίνπο
απφ 1.1.2017 πξνθχπηεη ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζηνλ ΕΦΚΑ θαη θαηαβάιινπλ γηα θάζε
αλαιεθζείζα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηηο πξνβιεπφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη
νπνίνη ππνβάιινπλ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο: α. είηε απφ 13.05.2016 κέρξη 31.12.2016 ζηνπο
πξψελ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Δεκφζην β. είηε απφ 1.1.2017 θαη κεηά ζηνλ ΕΦΚΑ.
β) Οη απφ 1.1.1993 αζθαιηζκέλνη (λένη αζθαιηζκέλνη), πνπ κέρξη 31.12.2016 είραλ
πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη είραλ επηιέμεη - πέξαλ ηεο
ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ηνπο ζηνλ έλα θνξέα - λα ζπλερίζνπλ πξναηξεηηθά ηελ αζθάιηζε
ηνπο θαη ζην δεχηεξν θνξέα θαηαβάιινληαο ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ.
Άξζξν 36 παξ. 2:
Οη αζθαιηζκέλνη (παιαηνί θαη λένη αζθαιηζκέλνη), πνπ κέρξη 31.12.2016 ππάγνληαλ
ππνρξεωηηθά ζηελ αζθάιηζε ελόο πξώελ θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ιφγσ παξνρήο
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη απηναπαζρόιεζεο, νη νπνίνη απφ 1.1.2017 θαηαβάιινπλ ζηνλ
ΕΦΚΑ γηα θάζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηηο πξνβιεπφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο,
θαη ππνβάιινπλ αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο από 1.1.2017 θαη κεηά ζηνλ ΔΦΚΑ.
3. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΥΡΟΝΟΤ ΑΦΑΛΗΖ (άξζ. 36 παξ. 1)
Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζηελ αζθάιηζε ησλ πξψελ θνξέσλ θχξηαο
αζθάιηζεο ή ηνπ Δεκνζίνπ κέρξη 31.12.2016 εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη γηα ηελ θξίζε ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνπο πξψελ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή
ην Δεκφζην.
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Ο ρξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2017 θαη κεηά είλαη ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΕΦΚΑ.
Οη αλσηέξσ ρξφλνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ηε ζεκειίσζε ελφο
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ιήςεο πξνζαχμεζεο γηα ηνλ κέρξη 31.12.2016 ρξφλν ή γηα
ζεκειίσζε δχν ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκπιήξσζεο ηνπ
νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο ζε θαζέλα απφ απηά.
4. ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ
Δηθαίσκα γηα ηε ιήςε ζχληαμεο ζεκειηψλεηαη εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο πξψελ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην
Δεκφζην, ρσξίο λα ειέγρεηαη εάλ πιεξνχληαη ηαπηφρξνλα θαη νη πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ δεχηεξνπ πξψελ θνξέα. Εάλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ζεκειίσζεο θαη δεχηεξνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ηφηε ν ρξφλνο ηνπ δεχηεξνπ θνξέα
κέρξη 31.12.2016 αμηνπνηείηαη κε ηε ρνξήγεζε ηεο πξνζαχμεζεο ηεο αληαπνδνηηθήο θχξηαο
ζχληαμεο.
Σεκεηψλεηαη φηη ν ρξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2017 θαη κεηά είλαη ρξφλνο αζθάιηζεο
ζηνλ ΕΦΚΑ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληαπνδνηηθήο
ζχληαμεο ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ γηα ην δηάζηεκα απηφ.
Εάλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ησλ δχν πξψελ θνξέσλ, ε
ζχληαμε ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν 5.
Παξάδεηγκα 1 (άξζξν 36 παξ. 1): Μεραληθφο αζθαιηζκέλνο ζην πξψελ ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ θαη ηδηνθηήηεο μελνδνρείνπ αζθαιηζκέλνο ζηνλ πξψελ ΟΑΕΕ ππνβάιιεη ηελ
12.1.2018 αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ζηνλ ΕΦΚΑ. Γηα λα ιάβεη ζχληαμε πξέπεη λα πιεξνί ηηο
ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο είηε ηνπ πξψελ ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ είηε ηνπ πξψελ ΟΑΕΕ. Εάλ πιεξνί
ηηο πξνυπνζέζεηο κφλν ηνπ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ηφηε γηα ην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπ ζηνλ πξψελ
ΟΑΕΕ κέρξη 31.12.2016 ζα ρνξεγεζεί πξνζαχμεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 30, ελψ ν ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΕΦΚΑ απφ 1.1.2017 έσο 11.1.2018, θαηά ηνλ
νπνίν θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απφ πνιιαπιέο αηηίεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ ζπληάμηκσλ
απνδνρψλ γηα ην δηάζηεκα απηφ.
5. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ
Άξζξν 36 παξ. 1
Η εζληθή θαη αληαπνδνηηθή ζχληαμε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα
άξζξα 7, 8, 27 θαη 28 ηνπ λ. 4387/2016, ελψ ε πξνζαχμεζε πνπ ρνξεγείηαη γηα ηνλ ρξφλν
αζθάιηζεο κέρξη 31.12.2016 ζηνλ δεχηεξν πξψελ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Δεκφζην,
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 17 παξ. 4 θαη 36 παξ. 5 ηνπ λ.
4387/2016.
Σπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο εθαξκφδνληαη ηα εμήο:
α) εάλ ν αζθαιηζκέλνο πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ζε έλαλ απφ
ηνπο πξψελ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Δεκφζην ζηνπο νπνίνπο έρεη παξάιιειν ή κε
ρξφλν αζθάιηζεο, ηφηε ιακβάλεη:
- εζληθή ζχληαμε γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο ζηνλ θνξέα ή ην Δεκφζην κε ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ νπνίνπ ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1.1.2017
ζηνλ ΕΦΚΑ,
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- αληαπνδνηηθή ζχληαμε γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο ζηνλ θνξέα ή ην Δεκφζην κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ νπνίνπ ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο
απφ 1.1.2017 θαη κεηά ζηνλ ΕΦΚΑ,
- πξνζαχμεζε ζχληαμεο απφ ηνλ πξψελ θνξέα ή ην Δεκφζην πνπ δελ ζεκειηψλεη
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα γηα ηνλ παξάιιειν ή κε ρξφλν αζθάιηζεο κέρξη 31.12.2016,
β) εάλ ν αζθαιηζκέλνο πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο θαη ζηνπο δύν
πξψελ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Δεκφζην ζηνπο νπνίνπο έρεη παξάιιειν ή κε ρξφλν
αζθάιηζεο, ηφηε κπνξεί λα ιάβεη:
- κία εζληθή ζχληαμε, αληαπνδνηηθή ζχληαμε γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο ζηνλ έλα πξψελ
θνξέα ή ζην Δεκφζην κέρξη 31.12.2016 θαη γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1.1.2017 θαη κεηά
ζηνλ ΕΦΚΑ, θαη πξνζαχμεζε ζχληαμεο γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο κέρξη 31.12.2016 απφ ηνλ
άιιν πξψελ θνξέα ή ην Δεκφζην, ή
- ην αληίζηξνθν, ή
- κία εζληθή ζχληαμε θαη δχν αληαπνδνηηθέο ζπληάμεηο (ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4387/2016).
Σηνλ αηηνχληα ηε ζχληαμε ρνξεγείηαη ην ζπκθεξόηεξν πνζό, φπσο απηφ πξνθχπηεη
κεηά ηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνχο.
Παξάδεηγκα 2 - Θεκειίωζε ζηνλ έλα πξώελ θνξέα: Ιδησηηθφο ππάιιεινο θαη
ηδηνθηήηεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο, παιαηφο αζθαιηζκέλνο.
Φξφλνο αζθάιηζεο ζην πξψελ ΟΑΕΕ:
- Απφ 1.1.1990 έσο 31.12.2016 σο ηδηνθηήηεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο
Σπλνιηθφο ρξφλνο αζθάιηζεο ζην ΟΑΕΕ: 27 έηε
Φξφλνο αζθάιηζεο ζην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
- Απφ 1.1.2005 έσο 31.12.2016 σο κηζζσηφο ζε ηδησηηθή επηρείξεζε
Σπλνιηθφο ρξφλνο αζθάιηζεο ζην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 12 έηε
Φξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΕΦΚΑ:
- Απφ 1.1.2017 έσο 31.12.2017 σο κηζζσηφο ζε ηδησηηθή επηρείξεζε θαη σο ηδηνθηήηεο
εκπνξηθήο επηρείξεζεο
Ο ρξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2017 είλαη ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΕΦΚΑ. Ο
αζθαιηζκέλνο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ππνβάιεη αίηεκα
ζπληαμηνδφηεζεο ην έηνο 2018 γηα ιήςε ζχληαμεο κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ
πξψελ ΟΑΕΕ θαζψο ζην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δελ έρεη ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Θα
ιάβεη:
- εζληθή ζχληαμε γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο ζηνλ πξψελ ΟΑΕΕ θαη ζηνλ ΕΦΚΑ σο ηδηνθηήηεο
εκπνξηθήο επηρείξεζεο γηα 28 έηε
- αληαπνδνηηθή ζχληαμε γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο ζηνλ πξψελ ΟΑΕΕ θαη ζηνλ ΕΦΚΑ γηα 28
έηε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ πνζνχ ηεο ζχληαμεο ηνπ απφ 1.1.2017 ζα
ιεθζνχλ ππφςε ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ επί ησλ νπνίσλ θαηέβαιε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
(σο κηζζσηφο θαη σο απηναπαζρνινχκελνο)
- πξνζαχμεζε ζχληαμεο γηα ηνλ ρξφλν αζθάιηζεο ζην πξψελ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γηα 12 έηε ήηνη
κέρξη 31.12.2016.
Παξάδεηγκα 3 - Θεκειίωζε θαη ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο πξώελ θνξείο: Ιδησηηθφο
ππάιιεινο θαη ηδηνθηήηεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο, παιαηφο αζθαιηζκέλνο, έρεη 20
παξάιιεια έηε αζθάιηζεο ζην πξψελ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θαη ζηνλ ΟΑΕΕ έσο 31.12.2016 θαη έλα
έηνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2017 ζηνλ ΕΦΚΑ σο κηζζσηφο θαη σο ηδηνθηήηεο εκπνξηθήο
επηρείξεζεο. Ο αζθαιηζκέλνο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ππνβάιεη
αίηεκα ζπληαμηνδφηεζεο ην έηνο 2018 γηα ιήςε ζχληαμεο.
Ο αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα ιάβεη:
- Μία εζληθή ζχληαμε θαη δχν αληαπνδνηηθέο ζπληάμεηο ή,
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- κία εζληθή ζχληαμε γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλχζεη ζην πξψελ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
θαη ζηνλ ΕΦΚΑ, κία αληαπνδνηηθή ζχληαμε γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο ζην πξψελ ΙΚΑΕΤΑΜ θαη ζηνλ ΕΦΚΑ γηα 21 έηε, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ ζπληαμίκσλ
απνδνρψλ απφ ην 2002 έσο 31.12.2016 ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ σο κηζζσηνχ επί ησλ
νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ νη εηζθνξέο θαζψο θαη φισλ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ απφ 01.01.2017
(ειεχζεξνπ επαγγεικαηία θαη κηζζσηνχ) θαη πξνζαχμεζε γηα ηνλ ρξφλν αζθάιηζεο ζηνλ
πξψελ ΟΑΕΕ κέρξη 31.12.2016, ή
- ην αληίζηξνθν,
Σηνλ αηηνχληα ηε ζχληαμε ρνξεγείηαη ην ζπκθεξόηεξν πνζό, φπσο απηφ πξνθχπηεη
κεηά ηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνχο.
Άξζξν 36 παξ. 2:
Ο αζθαιηζκέλνο ζηνλ ίδην θνξέα σο κηζζσηφο θαη σο απηναπαζρνινχκελνο γηα ην
ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη έσο 31.12.2016 θαη εθφζνλ ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα
δηθαηνχηαη κία εζληθή ζχληαμε θαη κία αληαπνδνηηθή ζχληαμε.
Δελ ρνξεγείηαη πξνζαχμεζε γηαηί ζηνλ ίδην θνξέα δελ πξνβιεπφηαλ θαηαβνιή δχν
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία.
Σηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο απφ 1.1.2017 αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ σο απηνηειψο
απαζρνινχκελνο θαη σο κηζζσηφο ζηνλ ΕΦΚΑ, επίζεο δελ ρνξεγείηαη πξνζαχμεζε, αιιά κε
δεδνκέλν φηη ν ρξφλνο αζθάιηζεο είλαη έλαο ρξφλνο (ρξφλνο ΕΦΚΑ), ε αληαπνδνηηθή
ζχληαμε ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ (σο κηζζσηνχ θαη σο
απηναπαζρνινχκελνπ).
Παξάδεηγκα 4: Ιαηξφο, παιαηφο αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο έρεη ηδησηηθφ ηαηξείν θαη
παξάιιεια εξγάδεηαη θαη ζε ηδησηηθή θιηληθή. Μέρξη 31.12.2016 θαηέβαιε κία αζθαιηζηηθή
εηζθνξά ζην πξψελ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ. Απφ 1.1.2017 θαηαβάιιεη ππνρξεσηηθά ηηο
πξνβιεπφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη σο αλεμάξηεηα απαζρνινχκελνο θαη σο
κηζζσηφο ππέξ ΕΦΚΑ.
Ο αζθαιηζκέλνο ππνβάιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ηελ 31.1.2018 έρνληαο
ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψελ ΕΤΑΑΤΣΑΥ. Ο αζθαιηζκέλνο ζα ιάβεη κία εζληθή ζχληαμε, κία αληαπνδνηηθή ζχληαμε γηα ην
ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζεο ζην πξψελ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ θαη ζηνλ ΕΦΚΑ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο ζα ιεθζεί ππφςε ην
ζχλνιν ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ απφ ην 2002 έσο 31.01.2018 επί ησλ νπνίσλ
θαηαβιήζεθαλ νη εηζθνξέο (θαη απηψλ ηνπ αλεμάξηεηα απαζρνινχκελνπ θαη απηψλ ηνπ
κηζζσηνχ).
6. ΈΝΑΡΞΖ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ
1. Εθφζνλ ηα πξφζσπα πνπ θαηαιακβάλεη ε παξνχζα Εγθχθιηνο έρνπλ ππνβάιεη
αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ζε έλαλ απφ ηνπο πξψελ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Δεκφζην
απφ 13.5.2016 θαη εθεμήο, ζεσξείηαη φηη έρνπλ ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζπληαμηνδφηεζεο
θαη ζηνλ δεχηεξν πξψελ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. Σπλεπψο, νη αζθαιηζκέλνη ιακβάλνπλ
ζχληαμε (εζληθή ζχληαμε, αληαπνδνηηθή ζχληαμε, πξνζαχμεζε) γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ
αζθάιηζήο ηνπο ζηνπο πξψελ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Δεκφζην ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα Εγθχθιην θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπλερίδνπλ θαη κεηά ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο λα απαζρνινχληαη, έρνπλ εθαξκνγή νη πθηζηάκελεο
ξπζκίζεηο πεξί απαζρφιεζεο ζπληαμηνχρσλ. Δηδηθά γηα ην Γεκόζην εμαθνινπζεί λα
απαηηείηαη ε ιύζε ππαιιειηθήο ζρέζεο γηα ηε ρνξήγεζε ζύληαμεο από ηνλ ΔΦΚΑ
(άξζξν 1 λ. 4554/2018). Με άιια ιόγηα, παξάιιεια εξγαδόκελνο ζην Γεκόζην θαη ζε
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άιιε απαζρόιεζε/εξγαζία πνπ ππνβάιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ζηνλ ΔΦΚΑ,
δηθαηνύηαη λα ιάβεη ηε ζύληαμε ηνπ κόλν κεηά ηε ιύζε ηεο ππαιιειηθήο ηνπ ζρέζεο.
Παξάδεηγκα 5: Δεκφζηνο ππάιιεινο εξγάδεηαη, κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ηνπ
Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππεξεηεί, θαη ζε ηδησηηθή επηρείξεζε κε
κεησκέλν σξάξην κεηά ην πέξαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ, αζθαιηζκέλνο κέρξη 31.12.2016 ζην
Δεκφζην θαη ζην πξψελ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θαη απφ 1.1.2017 ζηνλ ΕΦΚΑ θαη γηα ηηο δχν αλσηέξσ
εξγαζίεο. Υπνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ζηνλ ΕΦΚΑ κε ζπληαμηνδνηηθέο
πξνυπνζέζεηο Δεκνζίνπ ηελ 31.1.2018, ζπλερίδεη φκσο ηελ απαζρφιεζή ηνπ σο ηδησηηθφο
ππάιιεινο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε ζχληαμή ηνπ ππνινγίδεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ
αζθάιηζεο ζην Δεκφζην θαη ζηνλ ΕΦΚΑ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ παξάιιειν ρξφλν πνπ
έρεη δηαλχζεη θαη ζην πξψελ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κέρξη 31.12.2016 ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα
ζηελ παξνχζα Εγθχθιην. Γηα ηνλ ελ ιφγσ αζθαιηζκέλν, απφ 1.2.2018 έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο πεξί απαζρφιεζεο ζπληαμηνχρσλ.
2. Σε πεξίπησζε πνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξψελ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο
πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο, ηφηε ην ζχλνιν ηεο
ζχληαμεο (εζληθή ζχληαμε, αληαπνδνηηθή ζχληαμε, πξνζαχμεζε) ρνξεγείηαη απφ ηελ
ζπληνκφηεξε ρξνληθά εκεξνκελία πνπ πξνθχπηεη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθά γηα ηα πξόζωπα γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε ιύζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο
πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ ε πξνϋπόζεζε απηή εμαθνινπζεί λα ηζρύεη.
Δεδνκέλνπ φηη κέρξη ζήκεξα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο αζθαιηζκέλσλ πνπ κεηά ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο είραλ ζπλερίζεη ηελ απαζρφιεζε ρσξίο λα γλσξίδνπλ
φηη έρνπλ εθαξκνγή νη ξπζκίζεηο πεξί απαζρφιεζεο ζπληαμηνχρνπ, γηα ιφγνπο ρξεζηήο
δηνίθεζεο, αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ 13.5.2016 έσο 31.12.2016
ζηνπο πξψελ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Δεκφζην (ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Δεκνζίνπ) θαη απφ 1.1.2017 έσο ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηνλ
ΕΦΚΑ, αληηκεησπίδνληαη σο εμήο:
α. ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο,
κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξψηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο,
πνπ αθνξά ζην ρξφλν αζθάιηζεο ζην δεχηεξν πξψελ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο (εθηόο
Γεκνζίνπ). Η ζρεηηθή ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη 31.10.2018
θαη ε ζπληαμηνδφηεζε αξρίδεη απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο εκεξνκελία
κε βάζε ηελ πξψηε ππνβιεζείζα αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο.
ε πεξίπηωζε πνπ ζπλερίδεηαη ε εξγαζία ή ε άζθεζε επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αξρηθήο αίηεζεο
ζπληαμηνδόηεζεο, ζην πιαίζην ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, νη ξπζκίζεηο ηωλ πθηζηάκελωλ
δηαηάμεωλ πεξί απαζρόιεζεο ζπληαμηνύρνπ γηα κείωζε ή αλαζηνιή ηεο ζύληαμεο ιόγω
απαζρόιεζεο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αξρηθήο αίηεζεο κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο ζπκπιεξωκαηηθήο αίηεζεο
ζπληαμηνδόηεζεο θαη πάληωο κέρξη 31.10.2018.
β. ν αζθαιηζκέλνο, θαη’ εμαίξεζε, κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ αξρηθή αίηεζε
ζπληαμηνδφηεζεο, ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε κέρξη 31.10.2018 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
ηίζεηαη δήηεκα εθαξκνγήο ξπζκίζεηο ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ πεξί απαζρφιεζεο
ζπληαμηνχρνπ.
7. ΤΝΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΦΑΛΗΖ
Φξφλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί κε εμαγνξά βάζεη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ
ζε έλα πξψελ θνξέα αζθάιηζεο ή ην Δεκφζην, ιακβάλεηαη ππφςε, είηε
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ΑΔΑ: ΩΣΡΣ465ΧΠΙ-7ΒΞ
ΨΞ2Λ465Θ1Ω-ΥΟΞ
α) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ πνζνχ ηεο ζχληαμεο εθφζνλ ε αλαγλψξηζε
ρψξεζε ζηνλ θνξέα ν ρξφλνο ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη γηα ηελ αληαπνδνηηθή ζχληαμε, είηε
β) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζαχμεζεο, εθφζνλ ε αλαγλψξηζε έρεη ρσξήζεη ζηνλ
θνξέα ν ρξφλνο ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο.
Καηά
ηα
ινηπά,
ηζρχεη
ε
πεξίπησζε
Ε
ηεο
ππ’
αξηζκ.Φ80000/νηθ.60271/2195/23.12.2016 Εγθπθιίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ κε ΑΔΑ:
ΧΨΤΤ465Θ1Ψ-64Ψ.
Παξάδεηγκα 6: Αζθαιηζκέλνο πνπ έρεη παξάιιειν ρξφλν αζθάιηζεο ζην πξψελ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θαη ζηνλ πξψελ ΟΑΕΕ θαη έρεη αλαγλσξίζεη ρξφλν αζθάιηζεο ζηνλ πξψελ
ΟΑΕΕ έσο 31.12.2016. Λακβάλεη ζχληαμε απφ ηνλ ΕΦΚΑ κε ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξψελ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θαη πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμήο ηνπ γηα ηνλ
παξάιιειν ρξφλν αζθάιηζεο κέρξη 31.12.2016 ζηνλ πξψελ ΟΑΕΕ. Ο αλαγλσξηδφκελνο
ρξφλνο αζθάιηζεο ζα πξνζκεηξεζεί ζην πνζφ ηεο πξνζαχμεζεο.
8. Σε πεξίπησζε πνπ νη νηθείεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο
πξνβιέπνπλ ειηθηαθφ φξην γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο, εθφζνλ ν ρξφλνο
απηφο ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξνζαχμεζε, δελ εμεηάδεηαη εάλ έρεη ζπκπιεξσζεί ην
απαηηνχκελν φξην ειηθίαο.
Παξάδεηγκα 7: Δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ζηνλ ΟΤΕ, ειηθίαο 56 εηψλ, αζθαιηζκέλνο
ζην πξψελ ΤΑΠ-ΟΤΕ, ν νπνίνο δηαζέηεη θαη κηα ηδησηηθή επηρείξεζε θαη αζθαιίδεηαη θαη
ζηνλ πξψελ ΟΑΕΕ, ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ζηνλ ΕΦΚΑ, έρνληαο ζεκειηψζεη
ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψελ ΤΑΠ-ΟΤΕ. Λακβάλεη πξνζαχμεζε
γηα ηνλ παξάιιειν ρξφλν αζθάιηζεο κέρξη 31.12.2016 ζηνλ πξψελ ΟΑΕΕ. Σην πξψελ
ΟΑΕΕ έρεη αλαγλσξίζεη 2 έηε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. Σχκθσλα φκσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 1358/1983, ν ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζεκειίσζε
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 58ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ιακβάλεηαη ππφςε γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζαχμεζεο παξά ην γεγνλφο φηη ν αζθαιηζκέλνο δελ έρεη
ζπκπιεξψζεη ην 58ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ:
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ
2. Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέωο Κ.Α.
4. Γξαθείν Γελ. Γηεπζύληξηαο Κ.Α.
5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο
Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο
6. Γ/λζε Γ9 - Τπνζηήξημεο Αλζξ. Γπλακηθνύ &
Τπεξεζηώλ – Σκήκα Γξακκαηείαο θαη
Δλεκέξωζεο ηνπ Πνιίηε – «Ίξηδα»
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Ο Τθππνπξγόο
Αλαζηάζηνο Πεηξόπνπινο

