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ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ
/10 / 2020
Τ01/652/
ΠΡΟΣ
1.ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΦΚA
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο
Των Υπηρεσιών Απονομής Συντάξεων.
2. ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Δ/ΝΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΕΘΝ.
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Λυκούργου 10 Αθήνα
3. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΣ ΑΣΦ.
ΚΑΙ ΕΦ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Γ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 ΑΘΗΝΑ
4. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 10431 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Διαδικασία βεβαίωσης χρόνου επικουρικής ασφάλισης συνταξιούχων
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, προς έκδοση επικουρικής
σύνταξης τ. ΕΤΕΑΜ.
ΣΧΕΤ : Το 214335/15-9-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφ
άπαξ Παροχών e- ΕΦΚΑ.
Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της
Γενικής Δ/νσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών , σχετικά με την διαδικασία
βεβαίωσης του χρόνου της επικουρικής ασφάλισης των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος, οι οποίοι υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης στο τ. ΕΤΕΑΜ για χορήγηση
επικουρικής σύνταξης.
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f61c5d3ae667b818ce85532 στις 08/10/20 12:35
Σελίδα 1 από 2

Επισυνάπτονται επίσης 2 (δύο) υποδείγματα αποφάσεων προσυνταξιοδοτικών
παροχών (ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ και ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤΕ), με επισήμανση του χρόνου ασφάλισης
που θα λάβετε υπόψη σας για την απονομή της επικουρικής σύνταξης.
Με ευθύνη των προϊστάμενων των αρμόδιων υπηρεσιών συντάξεων θα πρέπει να
λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου με υπογραφή όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι απονομής
συντάξεων.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Συν: To 214335/15-9-2020 έγγραφο και 2 υποδείγματα αποφάσεων

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f61c5d3ae667b818ce85532 στις 08/10/20 12:35
Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα, 15 /9/2020
Αρ. Πρωτ. :

e-ΕΦΚΑ

Προς

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

e-ΕΦΚΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ &
Ακαδημίας 58 ΤΚ 106 79Αθήνα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Γ΄Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΞΕΩΝ Πατησίων 12 τκ 106 77 Αθήνα
Πληροφορίες: κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ.
e-mail : diefpar@otenet.gr
Τηλ. 2105219714, Fax: 210 5219773
email: d.cepasf@efka.gov.gr
(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Πατησίων 12 ΤΚ 106 77 Αθήνα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ

Αγίου Κων/νου 5 ΤΚ 104 31 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Χρόνος Επικουρικής Ασφάλισης συνταξιούχων Προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος e-ΕΦΚΑ–Διαδικασία βεβαίωσης»
Σχετικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι.
Α. Πλαίσιο
Α1.

Με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.4387/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 1

το άρθρου 51 του Ν.4387/2016, εντάσσεται από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ (νυν eΕΦΚΑ) το ΕΤΑΤ. Συνεπώς, και οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ, όσοι δηλαδή δικαιώθηκαν προσυνταξιοδοτικής παροχής μετά
την 18/4/2006, καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ,ο οποίος καταβάλλει πλέον
τις προσυνταξιοδοτικέςτους παροχές, όπως αυτές υπολογίστηκαν από το ΕΤΑΤ,
αναπροσαρμοσμένες βάσει των διατάξεων του άρθρου 73Α του ν.4387/2016.
Α2.

Με την παρ. 4 του άρθρου 73Α του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’), στο πλαίσιο

ισότιμης αντιμετώπισης ομοειδών καταστάσεων στον ΕΦΚΑ, οι συνταξιούχοι
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤΕ), όσοι δηλαδή
δικαιώθηκαν προσυνταξιοδοτικής παροχής έως και την 17/4/2006, καθίστανται
και αυτοί συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος καταβάλλει πλέον τις
προσυνταξιοδοτικές τους παροχές, όπως αυτές καταβάλλονταν από το ΕΤΕΑ και
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αναπροσαρμόστηκαν βάσει των ενιαίων κανόνων, κατ’ αναλογία με τα
προβλεπόμενα για τις καταβαλλόμενες από το ΕΤΑΤ παροχές.
Α3.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.20203/οικ.12708/593/17-7-2006

έγγραφο της Γενικής Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα “Υπαγωγή
ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Τ.”:
“3. Στα πλαίσια της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του
άρθρου 26 του ν. 3455/2006, από την 18-4-2006 και εξής ολόκληρο το ποσό των συντάξεων
που κατέβαλλε το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στα ανωτέρω πρόσωπα θα καταβάλλεται από το
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ως νέου ασφαλιστικού φορέα τους.
Επειδή η υπαγωγή τους πραγματοποιείται με ειδικό νόμο, ανεξάρτητα από την ισχύουσα
νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για συγχώνευση επικουρικών Ταμείων, στη σύνταξή τους αυτή
δεν θα έχουν εφαρμογή οι προβλεπόμενοι περιορισμοί για τις συντάξεις των συνταξιούχων
που προέρχονται από συγχωνευθέντα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.”
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο ΕΦΚΑ καταβάλλει τις προσυνταξιοδοτικές
παροχές των συνταξιούχων ΕΤΑΤ (ΤΕΑΠΕΤΕ) και ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤΕ)
όπως αυτές υπολογίστηκαν από ΕΤΑΤ και ΤΕΑΠΕΤΕ αντίστοιχα και
αναπροσαρμόστηκαν βάσει των διατάξεων του ν.4387/2016.
Β.Προσυνταξιοδοτική Παροχή
Οι εν λόγω προσυνταξιοδοτικές παροχές απονεμήθηκαν στους δικαιούχους,
συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ από 1/1/2017, βάσει των σχετικών καταστατικών
διατάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ, που προβλέπουν τις θεμελιωτικές προϋποθέσεις και τις
ποσοτικές παραμέτρους υπολογισμού των.
Όσον αφορά στις παραμέτρους υπολογισμού, αυτές είναι:
1)

Χρόνος επικουρικής ασφάλισης στο ΤΕΑΠΕΤΕ

2)

Χρόνος κύριας ασφάλισης

3)

Ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης

4)

Συντάξιμες αποδοχές

Σημειώνεται ότι η ασφάλιση στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ΤΕΑΠΕΤΕ
γίνονταν ταυτόχρονα και ενοποιημένα με την επικουρική ασφάλιση με κοινόενιαίο ποσοστό ασφάλισης, μη διαχωριζόμενο σε επιμέρους ποσοστά για
προσυνταξιοδότηση και επικουρική ασφάλιση. Ουσιαστικά, πρόκειται για
ασφάλιση που οδηγεί χρονικά πρώτα σε προσυνταξιοδότηση και ακολούθως σε
επικουρική σύνταξη, με διαφορετικές προϋποθέσεις φυσικά.
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Σαφώς ως εκ τούτου προκύπτει ότι ο χρόνος επικουρικής ασφάλισης στο
ΤΕΑΠΕΤΕ ταυτίζεται με τον αντίστοιχο χρόνο, όπως αυτός προσδιορίστηκε
στην απόφαση απονομής της προσυνταξιοδοτικής παροχής.
Γ. Διαδικασία
Δεδομένου ότι:
α) Ο χρόνος ασφάλισης στο ΤΕΑΠΕΤΕ (ο χρόνος μέχρι και 17/4/2006)
θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο τ.ΕΤΕΑΜ και
β) Οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ βρίσκονται στην αρμόδια για την καταβολή της
προσυνταξιοδοτικής παροχής Β΄ Δ/νση Παροχών της Γενικής Δ/νσης
Παροχών και Υγείας του ΕΦΚΑ,
η διαδικασία που θα ακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του
ΕΦΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ)για την απονομή επικουρικής σύνταξης σε συνταξιούχους
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ, είναι:
1.

Το αρμόδιο για την απονομή επικουρικής σύνταξης υποκατάστημα ΕΦΚΑ θα
αποστέλλει στην Β΄ Δ/νση Παροχών της Γενικής Δ/νσης Παροχών και
Υγείαςτου ΕΦΚΑ αίτημα διαβίβασης του φακέλου του συνταξιούχου.

2.

Η Β΄ Δ/νση Παροχών της Γενικής Δ/νσης Παροχών και Υγείας του ΕΦΚΑ θα
διαβιβάζει τον φάκελο του συνταξιούχου, με συνημμένη στο διαβιβαστικό την
απόφαση απονομής προσυνταξιοδοτικής παροχής, βεβαιώνοντας ότι η
προσυνταξιοδοτική παροχή καταβάλλεται στον συνταξιούχο σύμφωνα με τα
στοιχεία ασφάλισης που αναγράφονται σ’ αυτή.

3.

Το αρμόδιο για την απονομή επικουρικής σύνταξης υποκατάστημα ΕΦΚΑ θα
εξετάζει πλέον τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον αναγραφόμενο στην
απόφαση απονομής προσυνταξιοδοτικής παροχής χρόνο επικουρικής
ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις
συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος τ.ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ, όσοι δηλαδή
συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 18/4/2006. Ο χρόνος ασφάλισης των εν λόγω
συνταξιούχων στο τ.ΕΤΕΑΜ από 18/4/2006 δεν θα αναζητείται από το ΟΠΣ
τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθόσον η συγκεκριμένη αναζήτηση προηγήθηκε της έκδοσης της
προσυνταξιοδοτικής παροχής, η οποία εκδόθηκε και βάσει αυτής.

Η ΠΡ. ΓΕΝ. Δ,ΝΣΗΣ
ΕΠΙΚ. ΑΣΦ. ΕΦΑΠΑΞ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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Σημείωση
1.

Η περιγραφόμενη στα βήματα 1 ως 3 διαδικασία είναι ενδεικτική της
πληροφορίας που πρέπει να διακινηθεί.
Επειδή αφορά σε υπηρεσιακές μονάδες του ΕΦΚΑ, παρακαλώ να
αποτυπωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του
Κανονισμού του ΕΦΚΑ.

2.

Δίνονται δυο παραδείγματα για διευκόλυνσή σας. Ένα με συνταξιούχο
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ και ένα με συνταξιούχο ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤΕ.
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