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ΠΡΟ: 1. Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.-ν.π.ι.δ.
Υαλκοκονδύλη 56
104 32 Αθήνα
2. Σ.Δ.Α.Τ.Δ.Σ.-ν.π.ι.δ.
Θεοθάνοςρ 19-21
115 23 Αμπελόκηποι
3. Σ.Δ.Α.-Δ.Α.Π.Α.Δ.-ν.π.ι.δ.
Παηηζίυν 48
106 82 Αθήνα
4. Δ.Σ.Δ.Α.Π.Δ.Π.-ν.π.ι.δ.
Υπήζηος Λαδά 1
105 61 Αθήνα
5. Δ.Σ.Δ.Α.
- Γπαθείο Γιοικηηή
- Αςηοηελέρ Σμήμα Αζθάλιζηρ
και Παποσών
Φιλελλήνυν 13-15
105 57 Αθήνα

Ρύθμιζη θεμάηυν διαδοσικήρ αζθάλιζηρ μεηαξύ θοπέυν
ΘΔΜΑ:Δπικοςπικήρ
Αζθάλιζηρ ηος άπθπος 2 παπ. 4 ηος ν. 2084/1992 και Σαμείυν Δπαγγελμαηικήρ
Αζθάλιζηρ ηος άπθπος 36 ηος ν. 4052/2012.
α. Σο ςπ’ απιθμ. Φ51020/οικ.3355/39/21.02.2014 (ΑΓΑ: ΒΙΔ9Λ-ΦΝΓ) έγγπαθο
εγκςκλίυν οδηγιών ηος Τποςπγείος μαρ.
β. Σα ςπ’ απιθμ. Φ.1500/48273/207(15)/29.01.2016 και
Φ.1500/3319/44(15)/29.01.2016 έγγπαθά μαρ.

Η Υπεξεζία καο είλαη απνδέθηεο αηηεκάησλ θαη παξαπόλσλ από δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνπο
νη νπνίνη δηακαξηύξνληαη γηα ην ηκεκαηηθό πνζό ζύληαμεο πνπ έρεη ππνινγηζηεί θαηά ηνλ
ζπλππνινγηζκό ησλ δηαδνρηθώλ ρξόλσλ αζθάιηζεο πνπ έρνπλ δηαλπζεί ζε θνξείο επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2084/1992 θαη ζε Τακεία Δπαγγεικαηηθήο
Αζθάιηζεο (ζην εμήο Τ.Δ.Α.), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4225/2014.
Καηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ. Φ.51020/νηθ.3355/39/21.02.2014 (ΑΓΑ: ΒΙΔ9Λ-ΨΝΓ) Δγθπθιίνπ ηνπ
Υπνπξγείνπ κε ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ λ. 4225/2014, θαζώο θαη ησλ αλσηέξσ β΄ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ καο πνπ αθνξνύλ εμαηνκηθεπκέλεο
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πεξηπηώζεηο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εληαία αληηκεηώπηζε από όια ηα Τακεία, ζαο γλσξίδνπκε
αθόινπζα:
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4225/2014 πξνβιέπεηαη ν ζπλππνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ
αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί κεηαμύ ησλ θνξέσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2084/1992 θαη ησλ Τ.Δ.Α. ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.
4052/2012 γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνύ ηεο
ζύληαμεο.
Σύκθσλα κε ην αλσηέξσ έγγξαθν εγθπθιίσλ νδεγηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ καο, «γηα ηνπο
αζθαιηζκέλνπο πος διέκοταν ηην αζθάλιζή ηοςρ πξηλ ηελ κεηαηξνπή ησλ Τνκέσλ Τ.Δ.Α.Υ.Φ.Δ.,
Τ.Δ.Α.Υ.Δ.Τ., Τ.Δ.Α.Α.Π.Α.Δ. θαη Τ.Δ.Α.Π.Δ.Π. ηνπ Τ.Δ.Α.Ι.Τ.-λ.π.δ.δ. ζε Τακεία Υπνρξεσηηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο λ.π.η.δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Τ.Δ.Α.Υ.Φ.Δ.-λ.π.η.δ., Τ.Δ.Α.Υ.Δ.Τ.λ.π.η.δ., Τ.Δ.Α.-Δ.Α.Π.Α.Δ.-λ.π.η.δ., Δ.Τ.Δ.Α.Π.Δ.Π.-λ.π.η.δ., εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ρσξίο λα ηεξνύληαη αιιειόρξενη ινγαξηαζκνί».
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ηα Τ.Δ.Α. ζπζηάζεθαλ από 01.03.2013 είλαη ζαθέο όηη ην αλσηέξσ
αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ επήιζε ν αζθαιηζηηθόο θίλδπλνο κεηά ηελ
01.03.2013, αθνύ πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή δελ ππήξραλ ηα Τ.Δ.Α., αιιά νη αζθαιηζκέλνη, είηε
ζπλέρηζαλ ηελ αζθάιηζή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο (π.ρ. Δ.Τ.Δ.Α.,
Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.-Α.Τ.) είηε δηέθνςαλ ηελ αζθάιηζή ηνπο ζηα αλσηέξσ Τακεία θαη ππέβαιαλ ην αίηεκα
ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο κεηά ηελ 01.03.2013 π.ρ. ιόγσ πιήξσζεο ηεο πξνϋπόζεζεο ηνπ νξίνπ
ειηθίαο, ρσξίο λα έρνπλ δηαλύζεη νύηε κία κέξα αζθάιηζεο ζηα Τ.Δ.Α..
Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεκα ζπληαμηνδόηεζεο κέρξη 28.02.2013 δελ
ηίζεηαη θαλ ζέκα ηεο αλσηέξσ δηεπθξίληζεο, θαζόζνλ δελ ζπκπίπηνπλ νη ρξόλνη αζθάιηζήο ηνπο κε
ηα Τ.Δ.Α. γηα ηα νπνία ηζρύεη ε δηάηαμε από 01.03.2013.
Τα αλσηέξσ πξνθύπηνπλ από ηε ξεηή γξακκαηηθή δηαηύπσζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
λ.4225/2014, όπνπ απαηηείηαη λα έρεη δηαλπζεί ρξόλνο αζθάιηζεο κεηαμύ ησλ θνξέσλ επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2084/1992 και ηυν Σαμείυν Δπαγγελμαηικήρ
Αζθάλιζηρ ηυν διαηάξευν ηηρ παπαγπάθος 4 ηος άπθπος 36 ηος ν. 4052/2012 θαη δε ζπλδέεηαη
ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4225/14 κε ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ζπληαμηνδόηεζεο, όπσο νξίδεηαη ζην β΄ εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ
άξζξνπ.
Ωο εθ ηνύηνπ, δηεπθξηλίδνπκε ηα αθόινπζα:
Α) Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έρεη δηαλπζεί ρξόλνο αζθάιηζεο κεηαμύ θνξέσλ επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2084/1992 θαη Τ.Δ.Α. (ςπάπσει και ππαγμαηικόρ
διανςθείρ σπόνορ αζθάλιζηρ ζε Σ.Δ.Α. μεηά ηην 01.03.2013), εθόζνλ νη αζθαιηζκέλνη έρνπλ
ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο κεηά ηελ 01.03.2013, θαζώο πξηλ από ηελ εκεξνκελία απηή δελ
ππήξραλ ηα Τ.Δ.Α., ηζρύνπλ ηα εμήο:
Σπλππνινγίδεηαη κελ ν ρξόλνο αζθάιηζεο κεηαμύ ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε
ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο ζύκθσλα
κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ θνξέσλ αιιά δελ εθαξκόδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο ηεο
δηαδνρηθήο αζθάιηζεο (εύξεζε αξκόδηνπ θνξέα, αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρώλ
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 3232/2004 θαη 3863/2010, ηήξεζε αιιειόρξεσλ ινγαξηαζκώλ,
θιπ).
Κάζε θνξέαο απνλέκεη απεπζείαο ζηνλ δηθαηνύρν ην πνζό ηεο ζύληαμεο πνπ αλαινγεί ζην
ρξόλν πνπ δηαλύζεθε ζ’ απηόλ, ρσξίο λα ηεξνύληαη αιιειόρξενη ινγαξηαζκνί, ιόγσ ηεο
αζπκβαηόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ (αλαδηαλεκεηηθό γηα ηα επηθνπξηθά ηακεία - θεθαιαηνπνηεηηθό γηα
ηα Τ.Δ.Α.).
Β) Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έρεη δηαλπζεί όινο ν ρξόλνο αζθάιηζεο κεηαμύ θνξέσλ
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2084/1992 θαη κε ηνπο
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πξναλαθεξόκελνπο ηνκείο ηνπ Τ.Δ.Α.Ι.Τ.-λ.π.δ.δ. πξηλ κεηαηξαπνύλ ζε Τ.Δ.Α.-λ.π.η.δ., ανεξάπηηηα
από ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ ζςνηαξιοδόηηζηρ (είηε πξηλ, είηε κεηά ηελ
01.03.2013, εκεξνκελία κεηαηξνπήο ησλ λ.π.δ.δ. ζε λ.π.η.δ. ππνρξεσηηθήο επαγγεικαηηθήο
αζθάιηζεο) εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο
(εύξεζε αξκόδηνπ θνξέα, αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
λόκσλ 3232/2004 θαη 3863/2010 θιπ), θαζόζνλ ν αζθαιηζκέλνο θαηέβαιε ην ζύλνιν ησλ
αζθαιηζηηθώλ ηνπ εηζθνξώλ θαηά ην αλαδηαλεκεηηθό ζύζηεκα ρσξίο λα εληαρζεί θαζόινπ ζην
θεθαιαηνπνηεηηθό ζύζηεκα.
Η ζύληαμε ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαη
θάζε θνξέαο απνλέκεη απεπζείαο ζηνλ δηθαηνύρν ην πνζό ηεο ζύληαμεο πνπ αλαινγεί ζην ρξόλν πνπ
δηαλύζεθε ζ’ απηόλ, ρσξίο λα ηεξνύληαη αιιειόρξενη ινγαξηαζκνί.
Δλόςεη όισλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε λα πξνβείηε άκεζα ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο θαη
λα δηεθπεξαηώζεηε αηηήκαηα πνπ εθθξεκνύλ θαζώο θαη λα επαλεμεηάζεηε ηπρόλ άιιεο ππνζέζεηο,
ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1. Γπαθείο Τθςποςπγού
2. Γπαθείο Γεν. Γπαμμαηέα Κ.Α.
3. Γπαθείο Γεν. Γιεςθςνηή Κ.Α.
4. Γ/νζη Ππόζθεηηρ Αζθάλιζηρ – Γ15
5. Αςηοηελέρ Σμήμα Δπαγγελμαηικήρ
Αζθάλιζηρ
6. Γιεύθςνζη Γιαδοσικήρ Κ.Α. - Γ16
Σμήμα Α

Ο Πποφζηάμενορ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ
Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ
πςπίδυν Κοκκινάκηρ

