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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διαδικασία συνταξιοδότησης e-ΕΦΚΑ

1. Ενέργειες
πριν
συνταξιοδότησης

τη

συμπλήρωση

του

ορίου

ηλικίας

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση
Κατά το διάστημα των δύο τελευταίων χρόνων πριν τη
συνταξιοδότηση ο ασφαλισμένος τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει δικαίωμα να αιτηθεί
την χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης. Με την αίτηση αυτή ο
e-ΕΦΚΑ

υποχρεούται

Υποκαταστήματος

να

e-ΕΦΚΑ,

χορηγήσει,

Απόφαση

Καταμέτρησης/

του

Διευθυντή

Ανακεφαλαίωσης

Ημερών Ασφάλισης.
Η

βεβαίωση

αυτή

του

συνταξιοδότηση

συμβάλει

εξυπηρέτηση

υποψηφίων

των

χρόνου

στην

ασφάλισης

καλύτερη

συνταξιούχων

και

πριν

πιο

κύριου

τη

γρήγορη

φορέα

και

επομένως και των προσυνταξιούχων του Ταμείου μας ΤΕΑΠΕΤΕ, οι
οποίοι το προσεχές ως άνω διάστημα πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν
από τον κύριο φορέα.
Μάλιστα στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, όπου η διαδικασία
είναι χρονοβόρα, η αίτησή σας για την καταμέτρηση των ενσήμων σας
είναι υποχρεωτική.
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Μετά

τις

τροποποιήσεις

που

έγιναν

με

τους

Ν.3846/2010

και Ν.4798/2021 στο άρθρο 47 του Ν.2676/1999 προβλέπεται ότι :
«1. Μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, που υποβάλλεται στα
τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του
ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να προβαίνει
σε προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισής του και να χορηγεί την
αντίστοιχη

προσυνταξιοδοτική

βεβαίωση,

αφού

καλέσει

τον

ασφαλισμένο να συμπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.
Η βεβαίωση εξομοιώνεται με απόφαση, αποτελεί εκτελεστή πράξη της
Διοίκησης και υπόκειται στις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται
από τη νομοθεσία.
Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης
αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση των κατά
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.
2. Όταν ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί στην ασφάλιση περισσότερων του
ενός πρώην ασφαλιστικών φορέων, η αίτηση είναι υποχρεωτική,
υποβάλλεται άπαξ, λογίζεται δε ότι συμπεριλαμβάνει όλους τους πρώην
ασφαλιστικούς φορείς.
Η σχετική προσυνταξιοδοτική βεβαίωση συνυποβάλλεται με την
αίτηση συνταξιοδότησης.»

2.

Προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ και
ηλικιακά όρια με το Ν. 4336/2015

Περιέχονται στο Έντυπο του Συλλόγου μας Μαρτίου 2019, καθώς
και

βασικά

θέματα

για

την

έγκαιρη

υποβολή

των

αιτήσεων
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συνταξιοδότησης, την έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
κ.λ.π.
Επίσης

στην Εφημερίδα «Συναδελφική Ενότητα» Μαρτίου 2021

περιλαμβάνονται ειδικότερα θέματα για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης.

3.

Βεβαίωση χρόνου Επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ
Με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης e-

ΕΦΚΑ

όλοι

οι

συνταξιούχοι

προσυνταξιοδοτικού

καθεστώτος

τ.

ΤΕΑΠΕΤΕ υποβάλλουν και αίτηση χορήγησης επικουρικής σύνταξης
ΕΤΕΑΕΠ.
Τα Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να προχωρήσουν
στην απονομή της επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ πρέπει να
υπολογίσουν το χρόνο ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ.
Η διαδικασία βεβαίωσης

του χρόνου επικουρικής ασφάλισης

ΤΕΑΠΕΤΕ, καθορίστηκε με το έγγραφο ΑΠ: 248046/8.10.2020 του eΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τις οδηγίες, το Υποκ/μα του ΕΦΚΑ αναζητά τον
συνταξιοδοτικό

φάκελο

ΤΕΑΠΕΤΕ

από

το

Τμήμα

Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του e-ΕΦΚΑ, το οποίο και τον διαβιβάζει
με

συνημμένη την απόφαση απονομής προσυνταξιοδοτικής

παροχής.
Επισημαίνουμε ότι με το άρθρο
18.4.2006

οι

ασφαλισμένοι

και

26 του Ν. 3455/2006,
συνταξιούχοι

του

από

ΤΕΑΠΕΤΕ

υπήχθησαν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ και στο ΕΤΑΤ χωρίς

το

ΤΕΑΠΕΤΕ να καταργηθεί, παραπέμποντας ο νόμος αυτός στις διατάξεις
του

Ν. 3371/2005. Περαιτέρω σε συνέχεια

του Ν. 3455/2006 -αρ.

26 παρ.1- εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 72/2006 εγκύκλιος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,
η οποία εξειδικεύει μεταξύ άλλων τόσο τα ποσοστά ασφαλιστικών
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εισφορών

για τους προερχόμενους από το

ΤΕΑΠΕΤΕ όσο και τις

αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι προβλεπόμενες εισφορές.

4.

Ηλεκτρονική Αίτηση Απονομής Σύνταξης Γήρατος
Μπορείτε, για δική σας διευκόλυνση, πριν από την ημερομηνία

συμπλήρωσης

του

ορίου

ηλικίας

προετοιμάσετε/συμπληρώσετε

και

για

συνταξιοδότηση
να

να

αποθηκεύσετε

προσωρινά :

Α.την ηλεκτρονική αίτηση για απονομή Κύριας σύνταξης γήρατος
Β.την ηλεκτρονική αίτηση για απονομή Επικουρικής σύνταξης
γήρατος ΕΤΕΑΕΠ (ΕΤΕΑΜ)

και να τις υποβάλλεται την προσδιορισμένη ημερομηνία (συμπλήρωση
ηλικίας θεμελίωσης συνταξιοδότησης) για οριστική αποστολή στον eΕΦΚΑ.
Προσοχή: Με την οριστική υποβολή της κάθε μίας ηλεκτρονικής
αίτησης,

αποδίδεται

ηλεκτρονικός

αριθμός

αίτησης

και

ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου.
Α. Αίτηση για Kύρια Σύνταξη Γήρατος:
Εισέρχεστε με το σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi
Η «Είσοδος στην υπηρεσία» Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής
Αίτησης Συνταξιοδότησης γίνεται με τους κωδικούς taxisnet.
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Β. Αίτηση για Επικουρική Σύνταξη Γήρατος ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑΜ) :
Εισέρχεστε με το σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/
elektronikes-yperesies-gia-syntaxioychoys
επιλέγετε:
Ηλεκτρονική Αίτηση Επικουρικής Σύνταξης τ.ΕΤΕΑΜ
και εισέρχεστε στην υπηρεσία με κωδικούς taxisnet.
 Εκτυπώνετε και τις 2 αιτήσεις (Κύρια Σύνταξη Γήρατος ΕΦΚΑ
&

Επικουρική

Σύνταξη

Γήρατος

τ.ΕΤΕΑΜ),

τις

οποίες

καταθέτετε μαζί με τα δικαιολογητικά στο Yποκατάστημα του
ΕΦΚΑ.

5. Απαραίτητα δικαιολογητικά
ι. Ο πίνακας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχει στο
σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/el/aitese-gia-aponome-kyriassyntaxes-ex-idioy-dikaiomatos-geratos
ιι. Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις συντάξεις γήρατος,
περιλαμβάνεται και η υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα πρέπει να
συμπληρώσετε τις περιόδους κατοικίας σας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Το Υπόδειγμα Υ.Δ. κατοικίας υπάρχει στο σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-02/
YPODEIGMA_YD_KATOIKIAS.pdf
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Προθεσμία Υποβολής :
Τα

δικαιολογητικά

που

απαιτούνται,

κατά

περίπτωση,

για

τη

συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία
ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της
αίτησης για συνταξιοδότηση.
iii. Επί πλέον έγγραφα.
Είναι σημαντικό:
I. Να καταθέσετε, ενυπόγραφα, υπόμνημα με το παρακάτω
κείμενο:
« Ως ασφαλισμένος προερχόμενος από το ΤΕΑΠΕΤΕ, η απονομή της
επικουρικής μου σύνταξης γίνεται βάσει των νομοθετικών διατάξεων
που διέπουν το ΕΤΕΑΕΠ (βλ. αρ. 96 του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό
με το αρ. 30 του ίδιου νόμου αλλά και τον Ν.4488/2017 και Ν.
4445/2016 καθώς και τον Ν. 4670/2020 αρ. 44).
Ειδικότερα σημειώνω ότι για τον υπολογισμό του ποσού Α(1) της
επικουρικής μου σύνταξης, ως συντάξιμος μισθός λαμβάνεται υπόψη ο
μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών μου που υπεβλήθησαν σε εισφορές
υπέρ επικουρικής ασφάλισης δηλ. το σύνολο των αποδοχών μου.
Επιπλέον λόγω των αυξημένων εισφορών επικουρικής ασφάλισης που
διαχρονικά έχω αποδώσει (βλ. την υπ’ αριθμ.72/2006 εγκύκλιο του ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ), πρέπει κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016, να
υπολογιστεί και να μου απονεμηθεί και προσαύξηση επικουρικής
ασφάλισης (επασφάλιστρο) ποσό Α(2), για όλες τις επιπλέον μονάδες
εισφοράς επικουρικής ασφάλισης που έχω καταβάλει, καθώς και για όλα
τα έτη επικουρικής ασφάλισής μου στο ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑΜ.»
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II. Να αναγράψετε στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στην αίτηση της
επικουρικής:
« Ίδετε έγγραφο ΑΠ:248046/8.10.2020, αναζήτηση συνταξιοδοτικού
φακέλου μου ΤΕΑΠΕΤΕ, από τη Β΄ Δ/νση Παροχών/Τμήμα Λοιπών
Παροχών σε Χρήμα, 28ης Οκτωβρίου 54 (Πατησίων 54), 106 82
Αθήνα, EMAIL: tm.bparoxon.xrima@efka.gov.gr,
Τηλ.:210.8808-847, -831, -763, -767 »
III.

Να

καταθέσετε

το

’Eγγραφο

ΑΠ:

248046/8.10.2020:

Βεβαίωση χρόνου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ

για έκδοση

επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο υπάρχει στον σύνδεσμο:
https://www.ssem.gr/images/anakoinoseis/
030321_vevaiwsi_epikourikis_asfalisis_TEAPETE.pdf

6. Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης
Από τον σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/parakoloytheseporeias-aiteses
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