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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ         

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
     ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

               
                 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22 10671 Αθήνα 
Πληροφορίες: Μ. Πολυχρονοπούλου                             
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 3666322,   2103729661     
FAX: 210 3633666       
e-mail: tm.nom.syntda@efka.gov.gr 
 

 
 
 
 
 
                        ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                 Αθήνα,             12  . 6 . 2019    
    
                                       ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
                                 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
            
                Αριθ.  Πρωτ. 
                    Σ22/7 
 

ΠΡΟΣ                                                                                             
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 

  
      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Δ/νση  Χορήγησης  Συντάξεων  
      Δημοσίου Τομέα 
      Κάνιγγος 29,     10110 Αθήνα 
2. Υποομάδα  Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ 
       Πατησίων 12,   10672  Αθήνα 
3. «ΙΡΙΔΑ» 

              Κολοκοτρώνη 4   10561 Αθήνα 
 

 
                                 

                                                                                                  

ΘΕΜΑ: « Δυνατότητα μη συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ  
                   φορέα, στον οποίο υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές» 
 
Σχετ.: Οι εγκύκλιοι 37/2017 και 13/2019. 

 

 
Με αφορμή ερωτήματα ασφαλισμένων για την αντιμετώπιση των 

συνταξιοδοτικών τους αιτημάτων, στα οποία θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα σε ένα 
ενταχθέντα φορέα, ενώ παράλληλα εκκρεμεί οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές σε άλλον 
ενταχθέντα φορέα, το χρόνο του οποίου δεν επιθυμούν να συνυπολογίσουν 
διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του  Ν.4387/2016 στην ασφάλιση του 

Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ 
φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, καθώς και του Δημοσίου, οι οποίοι 
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν. 

 
2. Ως γνωστόν, η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι 

υποχρεωτική για χρόνους ασφάλισης  που είχαν  πραγματοποιηθεί έως 31/12/2016.  
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3. Με τις διατάξεις της παρ.6 εδάφιο α΄ άρθρο 19 του Ν.4387/2016 εξακολουθεί να 

παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το συνυπολογισμό ή μη του 
χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους ενταχθέντες στον 
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την 1/1/2017 δεν ασφαλίζεται στον 
Ε.Φ.Κ.Α. για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην 
φορέα του οποίου δεν επιθυμεί το συνυπολογισμό και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση 
μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε εντασσομένου φορέα. 

 
4. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 13/2019, η δυνατότητα θεμελίωσης 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4387/2016 περί 
διαδοχικής ασφάλισης, εξετάζεται στις περιπτώσεις μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος με τις καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων φορέων 

Επίσης χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και 
εντεύθεν λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά τόσο για την θεμελίωση όσο και για τον 
υπολογισμό του ποσού της Εθνικής και Ανταποδοτικής σύνταξης. 

 
5. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης σε 

ασφαλισμένο βάσει αυτοτελούς δικαιώματος με χρόνο ασφάλισης που έχει 
πραγματοποιήσει σε πρώην φορέα, εφόσον δεν ασφαλίζεται στον Ε.Φ.Κ.Α. για 
δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα του οποίου δεν 
επιθυμεί το συνυπολογισμό. 

 Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα: 
Ασφαλισμένος θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χρόνους ασφάλισης: 1983-2016 τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 2017-2018 
ΕΦΚΑ ως μισθωτός.  
Υποβάλει σχετικό αίτημα το έτος 2018 και δεν επιθυμεί το συνυπολογισμό, του χρόνου 
ασφάλισής του, στο τ.ΟΑΕΕ (ασφαλισμένος έως το 2014), στον οποίο εκκρεμούν οφειλές 
από ασφαλιστικές εισφορές.  
Δύναται να δικαιωθεί σύνταξης από τον ΕΦΚΑ με βάση  τις διατάξεις της νομοθεσίας του 
τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διότι δεν ασφαλίζεται στον Ε.Φ.Κ.Α. από 1.1.2017 για δραστηριότητα που 
υπάγεται στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ. 
 

6. Ως προς τις οφειλές των πρώην φορέων μη μισθωτών των οποίων ο 
υποψήφιος συνταξιούχος δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό, εξακολουθούν να 
υφίστανται στον πρώην φορέα και αναζητούνται αρμοδίως με τις καθορισμένες 
διαδικασίες. 

 
 
                       Η    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ  
    Ακριβές Αντίγραφο                                                            ΓΕΝΙΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
      Η Προϊσταμένη  
Του Αυτοτελούς Τμήματος                                                          ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ   
Διοικητικής Μέριμνας                                                             
 
     Π. Κατωπόδη   
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