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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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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

