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         ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
      Δ/ΝΣΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ &
    ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12, 10677 Αθήνα
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 38910104
e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

              Αθήνα,              16 . 10 . 2020
      
ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΡ.:  45

Αριθ.  Πρωτ.    
    Σ23/1
               
ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης 
Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών 
Λυκούργου
10, Τ.Κ. 11745 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων 
ΕΦΚΑ Πατησίων
12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα        
        

 ΘΕΜΑ:« Κοινοποίηση   των   διατάξεων   του   άρθρου   36Α  του  Ν. 4387/2016   περί
                 αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης 
                 απασχόλησης»

 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική 

Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 

και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 43 τεύχος Α΄/28.02.2020)  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 

36 του Ν. 4387/2016 που ρυθμίζει τη καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης 

και ταυτόχρονα προστίθεται άρθρο 36Α το οποίο αναφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα στη 

συνταξιοδοτική αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 και 

παράλληλης απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και εφεξής, καθώς και τις σχετικές 

με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.13008/561/5.5.2020 και  Φ1500/19412/716/16.9.2020 εγκυκλίους 

της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του ΥΠΕΚΥΠ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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Εφιστούμε ιδιαίτερα τη προσοχή σας ως προς τη χορήγηση προσαύξησης του 

χρόνου παράλληλης ασφάλισης (μέχρι 31.12.2016), σύμφωνα με τα άρθρα 17, 36 και 36Α 

του ν. 4387/2016 η οποία  χορηγείται μόνο για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος 

δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεμελίωση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. 

Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων θα δοθούν συμπληρωματικές 

οδηγίες με νεότερο έγγραφο και αναμένουμε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων οδηγίες και για την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης του 

άρθρου 26 του Ν.4670/2020.

Συν.: α) ΦΕΚ 43 τ. Α΄/28.02.2020 (σελ. 767, 794 - 797)
         β) το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.13008/561/5.5.2020 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ  (ΑΔΑ:6ΙΥΤ46ΜΤΛΚ-7ΒΚ)
         γ) το  με αρ. πρωτ. Φ1500/19412/716/16.9.2020 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ   (ΑΔΑ:ΩΝΔΩ46ΜΤΛΚ-Α3Ε)

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

                 ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ 
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4670 

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετα-

σχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-

λισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Άρθρο 1

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής 

Ασφάλισης - Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον 

e-E.Φ.Κ.Α.

Στον ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται άρθρο 51Α ως 
εξής:

«Άρθρο 51Α
1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονομάζεται από την 1.3.2020 σε 
«Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», 
αποκαλούμενος στο εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Όπου στην κείμε-
νη νομοθεσία αναφέρεται «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», νοείται ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)».

2. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται από την 1.3.2020 το Ενι-
αίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παρο-
χών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) καταργεί-
ται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος 
αυτού. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσονται ο Κλάδος Επικου-
ρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσι-
ακή αυτοτέλεια έκαστος. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει ως σκοπό την 
ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλι-
ση προσώπων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τους ασφαλιστικούς 

κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία, 
και τη χορήγηση των παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».

Άρθρο 2

Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και 

λογαριασμών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στο άρθρο 53 του ν. 4387/2016, προστίθενται παρά-
γραφοι 4 και 5 και το άρθρο 53 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 53
1. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από, έναν (1) κλάδο κύριας 

ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσο-
νται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 
του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, 
τομείς και λογαριασμούς τους, πλην των αναφερόμενων 
στο Κεφάλαιο ΣΤ’, ως εξής:

Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο 
Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

α. Κλάδος κύριας σύνταξης.
αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
ββ. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
γγ. Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (πρώ-

ην ΤΑΠ - ΟΤΕ).
β. Κλάδος ασθένειας.
αα. Λογαριασμός παροχών σε χρήμα.
γ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου.
δ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων.
ε. Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικο-

δόμων (ΕΛΔΕΟ).
B. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μα-

ζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.).
α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.
αα. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημε-

ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημε-

ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και 

Υπαλλήλων Τύπου.
δδ. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
εε. Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικο-

νοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

28 Φεβρουαρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 43
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το ύψος του επιστρεπτέου ποσού προκύπτει από τη συσ-
σωρευμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη 
γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη της νομοθεσίας 
που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο πα-
ρόν άρθρο καταργείται. Η παράγραφος 3 του άρθρου 
220 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) καταργείται από τότε που 
άρχισε να ισχύει.

9. Ειδικά, η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους 
δικαιούχους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Επικου-
ρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα 
Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταμείου Αρωγής 
Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταμεία», και τους 
μετόχους των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας 
Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, 
εφεξής «Ειδικοί Λογαριασμοί», καταβάλλεται, σύμφωνα 
με τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστα-
τικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:

α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 
31η.12.2014 υπολογίζεται, σύμφωνα με τις οικείες καταστα-
τικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών.

β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση 
μετά την 1η.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για τον μεν 
χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31η.12.2014, σύμφωνα 
με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και 
των Ειδικών Λογαριασμών, για τον δε χρόνο μετοχικής 
σχέσης από την 1η.1.2015 και εφεξής, σύμφωνα με την 
τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμέ-
νων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), κατά το 
μαθηματικό τύπο της παραγράφου 4γ.

10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον Κλάδο 
Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ απόλυτη προτεραι-
ότητα: α) στους δικαιούχους που λόγω ασθένειας, χρόνι-
ας πάθησης ή άλλης βλάβης έχουν ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με γνωμά-
τευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, β) στους δικαιούχους που είναι γο-
νείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων που έχουν ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 50% το οποίο αποδεικνύεται 
με γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, γ) στους δικαιούχους που 
συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 
(Α’ 164) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε 
αυτές και ισχύουν κάθε φορά ή με βάση τις διατάξεις 
που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου 
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 
26 π.δ. 169/2007 (Α’ 210) είτε με βάση τις διατάξεις που 
παραπέμπουν σε αυτές όπως ισχύουν κάθε φορά και δ) 
στους δικαιούχους που λαμβάνουν επίδομα σύμφωνα 
με το άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68).

Εφόσον δεν υπάρχουν δικαιούχοι που εμπίπτουν στις 
ως άνω περιπτώσεις, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται 
από τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατά 
προτεραιότητα σε περιπτώσεις: α) θανάτου του/της συ-
ζύγου ή τέκνου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής και β) 
θανάτου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, στην/στον 
σύζυγο και στα τέκνα αυτού.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 
ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει κατά την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 32

Αντικατάσταση του άρθρου 36 και προσθήκη 

άρθρου 36Α στον ν. 4387/2016

Το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται και προ-
στίθεται άρθρο 36Α ως εξής:

«Άρθρο 36
Καταβολή εισφορών επί παράλληλης 
απασχόλησης  και τρόπος υπολογισμού της 
σύνταξης επί παράλληλης απασχόλησης

1. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίοι ασκούν πα-
ράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστη-
ριότητες, μισθωτού ή αυτοτελώς απασχολούμενου ή 
ελεύθερου επαγγελματία ή ασφαλισμένου στον πρώην 
ΟΓΑ, καταβάλλουν για κάθε ασκούμενη επαγγελματική 
δραστηριότητα τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέ-
πονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικό-
τερα :

α) Σε περιπτώσεις μισθωτών που πραγματοποιούν πα-
ράλληλα περισσότερες της μίας μισθωτές απασχολήσεις 
σε διαφορετικούς εργοδότες, καταβάλλονται για κάθε 
μισθωτή απασχόληση οι εισφορές για κύρια σύνταξη 
που προβλέπονται στο άρθρο 38 και έως του ανωτάτου 
ορίου ασφαλιστέων αποδοχών της παραγράφου 2 του 
άρθρου 38, όπως ισχύει. Ως προς την εργοδοτική εισφο-
ρά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζε-
ται χωριστά για κάθε εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές, 
για όσους υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικου-
ρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλονται 
αντίστοιχα για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 97 
ή οι εισφορές μισθωτών του άρθρου 35, σύμφωνα με 
τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που 
προβλέπονται στα άρθρα αυτά.

β) Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που 
παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή επάγ-
γελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, κα-
ταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία 
ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης από τις προβλε-
πόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 39, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του άρθρου 39.

Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που 
παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή επάγ-
γελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, κα-
ταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου 
μία ασφαλιστική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 
από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορί-
ες της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 
41 αντιστοίχως, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 
του άρθρου 41.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον υποχρεούται 
ο ασφαλισμένος σε καταβολή εισφοράς επικουρικής 
ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται αντίστοιχα, 
με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου, μία ασφαλι-
στική εισφορά επικουρικής ασφάλισης από τις προβλε-
πόμενες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 97 σύμφωνα με τη παράγραφο 
4 του άρθρου 97 και μία ασφαλιστική εισφορά εφάπαξ 
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παροχής από τις προβλεπόμενες τρεις (3) ασφαλιστικές 
κατηγορίες της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 35, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γα’ και γβ’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 35.

Ειδικά στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών 
καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν είτε βάσει 
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο 
καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναμικό-
τητας έως και πέντε (5) δωματίων σε ολόκληρη την Επι-
κράτεια, καθώς και όλων των τουριστικών καταλυμάτων 
τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λει-
τουργίας, είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποί-
ησης του ν. 4442/2016 δυναμικότητας από 6 έως και 10 
δωματίων σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), οι οποίοι υπάγονται στην 
ασφάλιση του ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, καταβάλ-
λεται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική 
εισφορά από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές 
κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 40. Ο χρόνος 
ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του 
πρώην ΟΓΑ.

γ) Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχο-
λούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα 
υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλ-
λεται για τις εισφορές της κύριας σύνταξης υποχρεωτι-
κά η ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38, ως μηναία 
εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά 
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Για τους μισθωτούς 
που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του 
πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται για τις εισφορές της υγειονο-
μικής περίθαλψης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά 
της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως μηναία εισφορά 
μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προ-
βλέπονται στο άρθρο αυτό.

i. Η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και 
εργοδότη για την κύρια σύνταξη του άρθρου 38 δεν είναι 
δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της 
δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 
του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυ-
τοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της 
παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους 
του πρώην ΟΓΑ.

Η ανωτέρω εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν εί-
ναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της 
δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2 
του άρθρου 41 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυ-
τοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και της 
παραγράφου 6 του άρθρου 41 για τους ασφαλισμένους 
του πρώην ΟΓΑ.

Στην περίπτωση που η συνολική εισφορά κύριας σύ-
νταξης του άρθρου 38, ως μηνιαία εισφορά μισθωτού και 
εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο 
άρθρο αυτό, υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφα-
λιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 
για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται 
ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του 

άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ κα-
ταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.

Στην περίπτωση που η εισφορά υγειονομικής περί-
θαλψης της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως μηναία 
εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά 
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, υπολείπεται του 
ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 40 για τους μισθωτούς που 
παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα ή της παραγράφου 6 του άρθρου 40 για 
τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται η 
διαφορά από τον ασφαλισμένο.

Για τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς κύριας 
σύνταξης του άρθρου 38 και υγειονομικής περίθαλψης 
του άρθρου 41, υπολογίζονται οι συνολικές μηνιαίες ει-
σφορές μισθωτού και εργοδότη, στις οποίες δεν συμπε-
ριλαμβάνονται οι εισφορές μισθωτού και εργοδότη επί 
των δώρων και του επιδόματος αδείας των μισθωτών.

ii. Ειδικά για τους μισθωτούς που παράλληλα ασφαλί-
ζονται για πρώτη φορά ως αυτοτελώς απασχολούμενοι 
ή ελεύθεροι επαγγελματίες, η ανωτέρω συνολική μηνιαία 
εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη 
του άρθρου 38 και για υγειονομική περίθαλψη του άρ-
θρου 41 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται αντιστοίχως 
και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης περί-
πτωσης i, του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλι-
στικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 και 
της παραγράφου 2 του άρθρου 41. Η ανωτέρω ρύθμιση 
ισχύει για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του 
επαγγέλματος, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως. 
Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο 
μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του 
επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτε-
λώς απασχολούμενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή 
επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα 
καταβολής της ανωτέρω μειωμένης εισφοράς δεν απο-
τελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται.

iii. Οι μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα ως αυ-
τοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή 
σε επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, 
υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών κύριας 
σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μι-
σθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν 
ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 
40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ από αυτήν 
την οποία υποχρεωτικά υπάγονται σύμφωνα με τις υπο-
περιπτώσεις i) και ii) της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 
και αντίστοιχα η παράγραφος 2 του άρθρου 40, σχετικά 
με τη διαδικασία και την υποβολή της αίτησης επιλογής 
ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση αυτή. Σε περίπτωση που η συνολική 
εισφορά του άρθρου 38 υπολείπεται του ποσού της 
εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που 
επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλι-
σμένο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται επιπλέον 
εισφορά υγειονομικής περίθαλψης των παραγράφων 2 
και 6 του άρθρου 41 αντίστοιχα.
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iv. Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτία 
παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα 
με αυτά πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ 
του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), εφαρμόζονται 
αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού 
και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις 
του άρθρου 38.

v. Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχο-
λούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα 
υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρε-
ούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης 
καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφά-
λισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 97, ως μηναία εισφορά μισθωτού 
και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται 
στο άρθρο αυτό. Η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να 
υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφα-
λιστικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 97. 
Σε περίπτωση που υπολείπεται, καταβάλλεται η διαφορά 
από τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι αυτοί διατηρούν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψη-
λότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών επικουρικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 
97. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 97 υπολείπεται του ποσού της 
εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που 
επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλι-
σμένο.

Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχο-
λούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα 
υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υπο-
χρεούνται σε καταβολή εισφοράς εφάπαξ παροχής, 
καταβάλλεται για τις εισφορές της εφάπαξ παροχής 
υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά μισθωτών του 
άρθρου 35, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις 
και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 
αυτό. Η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολείπε-
ται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής 
κατηγορίας της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 35. Σε περίπτωση που υπολείπεται, καταβάλλε-
ται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι 
αυτοί διατηρούν την δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν 
αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφο-
ρών εφάπαξ παροχής, σύμφωνα με τις περιπτώσεις 
γα’ και γβ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35. Σε περί-
πτωση που η συνολική εισφορά μισθωτών του άρθρου 
35 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε 
ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, καταβάλλεται 
η διαφορά από τον ασφαλισμένο.

vi. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις των υποπεριπτώσεων i 
έως v της περίπτωσης γ’ εφαρμόζονται και για τους δικη-
γόρους με έμμισθη εντολή. Ειδικά για τους δικηγόρους 
με έμμισθη εντολή καταβάλλεται για τις εισφορές της 
επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική 
εισφορά της παραγράφου 3 του άρθρου 97, σύμφωνα 
με την ειδική διάταξη της παραγράφου 4 του αρθρου 
97 και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η 
ασφαλιστική εισφορά της περίπτωσης γ’ της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την ειδική διάταξη 
της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης γ’ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 35.

2. Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου 1.γ) για υγειονο-
μική περίθαλψη υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλι-
ση του φορέα, κλάδου ή τομέα που εντάχθηκαν στον 
Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του 
άρθρου 38.

3. α. Ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγω-
γής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει 
γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές 
ίσχυαν έως την έναρξη του ν. 4387/2016 για κάθε φο-
ρέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον 
Ε.Φ.Κ.Α., υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότε-
ρους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την 
αυτή απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο 
άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.

β. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι κατά την έννοια των διατά-
ξεων του ν. 2084/1992, μετά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόμου, εξακολουθούν να έχουν προαιρετικά το 
δικαίωμα καταβολής δεύτερης εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α., 
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση 
αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς 
ασφαλισμένου και εργοδότη, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 38.

4. α. Τα ανωτέρω οριζόμενα στη παράγραφο 3, εφαρ-
μόζονται αντίστοιχα για την υγειονομική περίθαλψη, την 
επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Ειδικά για 
την εφάπαξ παροχή η παράγραφος 3β καταλαμβάνει και 
τους νέους ασφαλισμένους κατά την έννοια των διατά-
ξεων του ν. 2084/1992.

β. Σε περίπτωση μισθωτών που παράλληλα αυτοα-
πασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγ-
γελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ κατα-
βάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ μόνο οι προβλεπόμενες για τους 
μισθωτούς εισφορές. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή 
εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ για τη μισθωτή εργασία ή την 
έμμισθη εντολή, καταβάλλεται η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 
του ελεύθερου επαγγελματία και υπέρ του Λογαρια-
σμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) για τους ασφαλισμένους 
του πρώην ΟΓΑ.

5. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονο-
μική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. 
φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε 
μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή 
λογαριασμό, ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να 
επιλέξει κατόπιν αιτήσεώς του, την ασφάλισή του για 
υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. κα-
ταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα 
που επιλέγει.

 6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και για 
τα πρόσωπα της παραγράφου 1α. του άρθρου 4 του 
ν. 4387/2016.

7. Καταργείται το άρθρο 39 του ν. 2084/1992, καθώς 
και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέ-
ματα του παρόντος.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
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Άρθρο 36Α
Αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης 
απασχόλησης και τρόπος υπολογισμού της 
σύνταξης

1. Χρονικά διαστήματα παράλληλης ασφάλισης που 
έχουν διανυθεί έως τις 31.12.2016 και για τα οποία έχουν 
καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται διακρι-
τοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης.

2. Χρονικά διαστήματα παράλληλης απασχόλησης 
μετά την 1.1.2017 για τα οποία έχουν καταβληθεί πε-
ρισσότερες της μιας ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται 
ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.

3. Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης απονομής 
κύριας σύνταξης, το χρονικό διάστημα που έχει διανυ-
θεί μετά την 1.1.2017 και για το οποίο έχουν καταβλη-
θεί ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης 
προσμετράται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου στον 
ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον 
Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί 
ασφαλιστικές εισφορές για την θεμελίωση αυτοτελούς 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

4. α. Η κύρια σύνταξη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπο-
λογίζεται ως ακολούθως:

Χρόνος ασφάλισης με τον οποίο θεμελιώνεται συντα-
ξιοδοτικό δικαίωμα, καθώς και χρόνος ασφάλισης που 
έχει διανυθεί από την 1.1.2017 και εντεύθεν, λαμβάνεται 
υπόψη για τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτι-
κής σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 
και 28 του παρόντος.

Για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 που δεν έχει 
ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δι-
καιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος 
που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολο-
γίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για 
καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. 
Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει 
λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επί πλέον 
εισφοράς.

β. Για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και 
της εφάπαξ παροχής, στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις των άρθρων 96 και 35 αντίστοιχα, 
του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

5. Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδι-
κών κατηγοριών στρατιωτικών που προβλέπονται στο 
άρθρο 41 του α.ν. 1854/1951, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 3 παράγραφοι 1-3 του ν. 148/1975 και συ-
μπληρώθηκε στις παραγραφους 2 και 3 περίπτωση δ’ με 
το άρθρο 2 του ν. 1282/1982, και με τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 8 του ν. 2084/1992, καθώς και με τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύ-
ει, προσαξαύνονται πέραν των ποσοστών του πίνακα 
2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και κατά ποσοστό 
1,5% επιπλέον για κάθε έτος μετά το τεσσαρακοστό 
πέμπτο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

Άρθρο 33

Αντικατάσταση του άρθρου 47 του 

ν. 4387/2016

Το υπό γ) στοιχείο της παραγράφου 2 του άρθρου 37 
του ν. 4387/2016 τροποποιείται, το υπό δ) στοιχείο της 
ίδιας παραγράφου καταργείται και η παράγραφος 3 του 
άρθρου 37 του ν. 4387/2016 τροποποιείται. Το άρθρο 37 
του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 37
Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης

1. Το άρθρο 18 εφαρμόζεται αναλόγως και στους 
ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, με την επιφύλαξη 
των ακόλουθων παραγράφων.

2. α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισμένων 
του ιδιωτικού τομέα καταβάλλεται μηνιαία εισφορά κατ’ 
αναλογία των προβλεπόμενων στα άρθρα 38, 39 και 40.

β. Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός 
καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης 
και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής 
εισφοράς εργαζόμενου - εργοδότη στο ύψος που έχει 
διαμορφωθεί και ισχύει κατά τον χρόνο υπαγωγής στην 
προαιρετική ασφάλιση.

Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου 
των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν 
ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο 
πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, ανα-
προσαρμοζόμενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.

Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του 
Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός κατα-
βάλλει μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς 
ασφαλισμένου και εργοδότη στο ύψος που εκάστοτε 
έχει διαμορφωθεί, υπολογιζόμενης αντιστοίχως επί των 
αποδοχών όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.

γ. Προκειμένου περί αυτοτελώς απασχολούμενων, 
ελευθέρων επαγγελματιών και των υπαγόμενων προ-
σώπων στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται 
μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 και της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 40 του παρόντος.

Τα πρόσωπα που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλι-
σή τους βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παράγρα-
φος 4 του ν. 4488/2017 (Α’ 137) καταβάλλουν μηνιαία 
εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος.

Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του 
Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνι-
αίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος 
που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί.

3. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του 
πρώην ΟΓΑ μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προ-
αιρετικής ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από 
οποιαδήποτε αιτία του ασφαλισμένου προς τον φορέα 
ή, σε περίπτωση οφειλής, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 
ρύθμισης, της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη δι-
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ΘΕΜΑ:  ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης 

παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. 

 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 43/28.02.2020 δημοσιεύτηκε ο ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική 

Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

ΕΦΚΑ)». Με τις διατάξεις του άρθρου 32 αντικαθίσταται το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 που 

ρυθμίζει την καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης και ταυτόχρονα προστίθεται άρθρο 

36Α το οποίο αναφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα στη συνταξιοδοτική αξιοποίηση του χρόνου 

παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 και παράλληλης απασχόλησης στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017 

και εφεξής. 

 Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36A παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες: 

 

 Α. Παράγραφοι 1-4 

  

 Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36Α προσδιορίζονται εννοιολογικά οι χρόνοι 

παράλληλης ασφάλισης και παράλληλης απασχόλησης. Ειδικότερα: 

  

 Παράγραφος 1 

 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του κοινοποιούμενου άρθρου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του άρθρου 2 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, «εννοιολογικοί προσδιορισμοί», η παράλληλη 

ασφάλιση αναφέρεται στα χρονικά διαστήματα που έχουν διανυθεί έως τις 31.12.2016 σε δύο ή 

περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ λόγω παροχής μισθωτής 

εργασίας ή λόγω άσκησης εκ παραλλήλου μισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή 
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αγροτικής απασχόλησης, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε 

κάθε ένα ενταχθέντα φορέα. Τα χρονικά αυτά διαστήματα θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς 

χρόνοι κύριας ασφάλισης. 

 

 Παράγραφος 2 

 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 2, μετά τη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και εφεξής δεν 

υφίσταται πλέον παράλληλη ασφάλιση, εφόσον υπάρχει μόνο ένας Φορέας Κύριας Ασφάλισης αλλά 

μόνο παράλληλη απασχόληση για τα χρονικά διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί 

περισσότερες της μιας ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Τα διαστήματα αυτά θεωρούνται ως 

ένας ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.  

 Τα ανωτέρω προκύπτουν συνδυαστικά από τις κοινοποιούμενες διατάξεις και από αυτές του 

άρθρου 2 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες μετά την 1.1.2017 υφίσταται μόνο η 

έννοια της παράλληλης απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται στον Ενιαίο 

Φορέα Ασφάλισης περισσότερες της μίας ασφαλιστικές εισφορές (πολλαπλή καταβολή εισφορών) 

για την εκ παραλλήλου άσκηση: α) μισθωτής εργασίας σε περισσότερους του ενός εργοδότες ή β) 

μισθωτής εργασίας και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης και γ) 

αυτοτελούς και ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικού επαγγέλματος. 

 

 Παράγραφος 3 

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής το χρονικό διάστημα παράλληλης 

απασχόλησης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μετά την 1.1.2017 προσμετράται, κατ’ 

επιλογή του ασφαλισμένου, στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ 

φορείς στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές προκειμένου για τη θεμελίωση 

αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατά το χρόνο υποβολής της 

αίτησης για απονομή κύριας σύνταξης.  

  

 Παράγραφος 4  

 Περίπτωση α 

 

 Ο τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης καθορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α) 

της παραγράφου 4.  

 Συγκεκριμένα, ο χρόνος ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 στον ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα 

καθώς και χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί από την 1.1.2017 και εντεύθεν, με τον οποίο 

θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εθνικής και 

ανταποδοτικής σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 28 του ν. 4387/2016 όπως 

ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 4670/2020. 

 Για το χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 στον άλλο φορέα που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη 

θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει 

καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για 

καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση 

προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. 

 

 Παράδειγμα 1 

 

 Ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης ασφαλισμένος στον πρώην ΟΑΕΕ από το 1980 έως την 

31.12.2016, ο οποίος εργάζεται παράλληλα ως ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ από την 01.01.2005 έως 31.12.2016. Από την 01.01.2017 έως 31.12.2020 συνεχίζει και τις 

δύο δραστηριότητες για τις οποίες καταβάλλει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές 

εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. 

 Με βάση την ανωτέρω  οριοθέτηση, ο ασφαλισμένος έχει: 
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(i) παράλληλη ασφάλιση – εφόσον έχει ασφαλιστεί στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον πρώην ΟΑΕΕ 

για το χρονικό διάστημα από την 01.01.2005 έως 31.12.2016 και 

(ii) παράλληλη απασχόληση λόγω πολλαπλής καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ για το χρονικό 

διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2020.  

 Τα δύο αυτά σαφώς καθορισμένα διαστήματα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση κατά τον 

υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. 

 Ο τρόπος αξιοποίησης του χρόνου παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 και της 

παράλληλης απασχόλησης από 1.1.2017 και εντεύθεν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης καθορίζεται με σαφήνεια στις παρ.3 

και 4 του κοινοποιούμενου άρθρου. 
 Ο ενιαίος χρόνος παράλληλης απασχόλησης από 01.01.2017 έως 31.12.2020, δύναται, κατ’ 

επιλογή του ασφαλισμένου, να αξιοποιηθεί προκειμένου να θεμελιωθεί αυτοτελές συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα είτε με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε του πρώην ΟΑΕΕ.  

 Ο ασφαλισμένος έχοντας συμπληρώσει το 62
ο
 έτος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 

τόσο με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μειωμένη σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης 

στο 62
ο
 έτος) όσο και με αυτές του πρώην ΟΑΕΕ (πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης στο 62

ο
 

έτος).  

 Προφανώς ο ασφαλισμένος θα επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του πρώην 

ΟΑΕΕ.  

 Το ποσό που θα λάβει από τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται ως εξής: 

- Εθνική σύνταξη: 384 €. 

- Ανταποδοτική σύνταξη που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν 

στο χρόνο ασφάλισης των 41 ετών (1980-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων 

αποδοχών από το 2002 έως το 2020, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδοχές της 

μισθωτής απασχόλησης των ετών 2017 - 2020. 

- Προσαύξηση της σύνταξης για τον παράλληλο με τον ΟΑΕΕ χρόνο ασφάλισης στο 

πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δηλαδή για τα έτη 2005-2016 που υπολογίζεται σε ποσοστό 0,075% 

για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών του. 

 

 Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η τυχόν επιλογή συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις 

πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οδηγεί σε μικρότερο ποσό ανταποδοτικής σύνταξης, λόγω μικρού χρόνου 

ασφάλισης, σε μειωμένο ποσό εθνικής σύνταξης, αλλά και σε μικρότερο ποσό προσαύξησης για το 

χρόνο ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, καθότι το χρονικό διάστημα 1980-2004 στον πρώην ΟΑΕΕ δεν 

μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε με τις διατάξεις του 36Α γιατί δεν είναι χρόνος παράλληλης 

ασφάλισης, ούτε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4670/2020 γιατί δεν είναι διαδοχικός 

χρόνος ασφάλισης. 

 

 Παράγραφος 4  

 Περίπτωση β - Επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή 
  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 4, για τον υπολογισμό της 

επικουρικής σύνταξης καθώς και της εφάπαξ παροχής, στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης και 

παράλληλης απασχόλησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 96 και 35 αντίστοιχα του ν. 

4387/2016, όπως ισχύουν. Ειδικότερα: 

 

1. Επικουρική σύνταξη 

 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει 

μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 44 του ν. 4670/2020, η επικουρική σύνταξη για όσους 

συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 και μετά αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:  

 α) το τμήμα σύνταξης (Α) που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2014, το οποίο  

υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συνταξίμων αποδοχών κάθε 

ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, επί τα έτη ασφάλισης. 
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Σε περίπτωση δε καταβολής συνολικής ασφαλιστικής εισφοράς πέραν του 6%, το τμήμα αυτό 

προσαυξάνεται σε ποσοστό 0,075% για κάθε επιπλέον μονάδα (1%) εισφοράς επί του συντάξιμου 

μισθού που καταβλήθηκε, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016.  

 β) το τμήμα σύνταξης (Β) που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής, το 

οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή 

κεφαλαιοποίηση (NDC), λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των συσσωρευμένων εισφορών στην ατομική 

μερίδα του ασφαλισμένου και το προσδόκιμο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.  

 

 Παράδειγμα 2: 

 

 Απασχολούμενος/ασφαλισμένος παράλληλα για επικουρική σύνταξη στο πρ. ΤΕΑΧ και πρ. 

ΤΕΑΔΥ θεμελιώνει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης και στους δύο πρώην φορείς μετά την 1.4.2020 

και υποβάλλει αίτηση χορήγησης επικουρικής σύνταξης. 

 Ο ασφαλισμένος θα λάβει: 

- (Α1) τμήμα επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014 στο πρ. ΤΕΑΔΥ, 

- (Α2) τμήμα επικουρικής σύνταξης για χρόνο παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2014 στο πρ. 

ΤΕΑΧ, 

- τυχόν προσαύξηση για αυξημένες εισφορές στο πρ. ΤΕΑΔΥ και στο πρ. ΤΕΑΧ μέχρι 31.12.2014   

και 

- (Β) τμήμα επικουρικής σύνταξης, που αντιστοιχεί στο NDC σύστημα, για συνολικό χρόνο 

επικουρικής ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά.  

 

 Κατά τα λοιπά, ως προς τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του Κλάδου Επικουρικής 

Ασφάλισης του πρ. ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ 

αυτόν φορείς ή παράλληλη απασχόληση, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ’αριθμ. 

Φ21250/54240/Δ16.1323/19.6.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΦ2465Θ1Ω-49Β) εγκύκλιο του Υπουργείου μας. 

 

 2. Εφάπαξ παροχή 

 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά 

την αντικατάστασή του με το άρθρο 31 του ν. 4670/2020, η εφάπαξ παροχή για όσους αποχωρούν 

από την  υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμα από την 1η.9.2013 και εφεξής, προκύπτει από 

13.05.2016, από το άθροισμα δύο τμημάτων:  

 α) το τμήμα που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το οποίο προκύπτει από το 

γινόμενο του ποσοστού αναπλήρωσης, επί τα έτη ασφάλισης επί τον μ.ο. των ασφαλιστικών 

κατηγοριών/αποδοχών των τελευταίων πέντε ετών 2009-2013, όπως ειδικότερα αναλύονται στις 

περιπτώσεις 4αα και 4αβ και 4γ.  

 β) το τμήμα που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής, το οποίο 

υπολογίζεται σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή 

κεφαλαιοποίηση (NDC) βάσει των περιπτώσεων 4β και 4γ.   

 

 Παράδειγμα 3: 

 

 Απασχολούμενος/ασφαλισμένος παράλληλα για εφάπαξ παροχή στον πρ. Τομέα Πρόνοιας 

Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και στον πρ. Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, 

διακόπτει τις δύο απασχολήσεις του και μετά την έκδοση της οριστικής πράξης συνταξιοδότησης, 

υποβάλλει αίτηση χορήγησης εφάπαξ παροχής. Επισημαίνεται ότι, βάσει της παραγράφου 3 του 

άρθρου 35 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει, δεν απαιτείται πλέον ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για την 

θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος για εφάπαξ παροχή, παρά μόνο η έκδοση της οριστικής πράξης 

συνταξιοδότησης.  

 Ο ασφαλισμένος θα λάβει: 

- (Α1) τμήμα εφάπαξ παροχής για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2013 στον πρ. Τομέα Πρόνοιας 

Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, 
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- (Α2) τμήμα εφάπαξ παροχής για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2013 στον πρ. Τομέα Πρόνοιας 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων, και 

- (Β) τμήμα εφάπαξ παροχής, που αντιστοιχεί στο NDC σύστημα, για συνολικό χρόνο ασφάλισης 

από 1.1.2014 και μετά.  

 

 Β. Παράγραφος 5 
  

 Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 καθορίζονται τα ποσοστά αναπλήρωσης για το χρόνο 

ασφάλισης άνω των 45 ετών προκειμένου για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των 

ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών του άρθρου 41 του πδ 169/2007, όπως ισχύει. 

 Για τις συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες στρατιωτικών κατά τον υπολογισμό της 

ανταποδοτικής σύνταξης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4670/2020 που αντικατέστησαν 

το άρθρο 8 του ν. 4387/2016 καθιερώνονται αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης - πέραν των 

ποσοστών που αποτυπώνονται στον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, όπως 

αντικαταστάθηκε με τις κοινοποιούμενες διατάξεις - για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας μετά το 

45
ο 

έτος. 

 Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης μετά το 45
ο
 ανέρχεται σε 1,5% επιπλέον 

του 0,5% που καθορίζεται στον ανωτέρω πίνακα 2 της παρ. 5 του άρθρου 8 και διαμορφώνεται 

συνολικά σε 2% για κάθε έτος πέραν του 45
ου

.  

 

 Γ. Παράγραφος 6 

 

 Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον καθορισμό λεπτομερειών για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 36Α. 

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1Β που προστέθηκε στο 

άρθρο 1 του ν. 4387/2016 με το άρθρο 21 του ν. 4670/2020 όλες οι Υπουργικές αποφάσεις που 

προβλέπονται από τον ν. 4670/2020 εκδίδονται ύστερα από γνώμη του ΔΣ του e- ΕΦΚΑ. Το ΔΣ 

υποχρεούται εντός 30 ημερών από τη λήψη του εγγράφου να υποβάλλει σχετική γνώμη. 

 Παρακαλούμε για την κατά το δυνατό άμεση ενημέρωση των Υπηρεσιών σας και την πιστή 

εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Ο Υπουργός 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Κ.Α 

3. Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Κ.Α.   

4. Όλες τις Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Κ.Α. 

5. Όλες τις Δ/νσεις του Υπουργείου 

 

 

Ιωάννης Βρούτσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Πληροφορίες: Σ. Παπαϊωάννου 

Τηλέφωνο: 213 1516747 

Ηλ. Ταχ.: synparoxes@ypakp.gr   
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  
& ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Πληροφορίες: Κ. Ζαγκλής 

Τηλέφωνο: 213 1301151 

Ηλ. Ταχ: proasf@ypakp.gr 
 

 

 
Αθήνα, 16.09.2020 

 

Αριθ. Πρωτ. : Φ1500/19412/716 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

e-ΕΦΚΑ 

1. Γραφείο Διοικητή 

Ακαδημίας 22, 10671, Αθήνα 

2. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων  

Πατησίων 22, 10677, Αθήνα 

3. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων 

Δημοσίου Τομέα 

Κάνιγγος 29, 10110, Αθήνα 

4. Γενική Διεύθυνση Επικουρικής 

Ασφάλισης κα Εφάπαξ Παροχών 

Φιλελλήνων 13-15, 10557, Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του ν. 

4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση 

και παράλληλη απασχόληση».  

 

Σχετ.: Έγγραφο του e-EΦΚΑ με Α.Π. Σ40/31/87131 από 13/05/2020 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

 

Α. Έναρξη ισχύος του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης σύμφωνα με το αρ. 36Α του 

ν. 4387/2016 και ισχύς εγκύκλιων οδηγιών  

Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης του άρθρου 36Α του ν.4387/2016 εφαρμόζεται για όλες τις 

αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από τις 13.05.2016 και εντεύθεν, καθώς και σε 

αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης αρχίζει μετά την έναρξη 

ισχύος του ν. 4387/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του 

νόμου. 
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Ειδικότερα ως προς τη χορήγηση προσαύξησης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 17, 36 

και 36Α του ν. 4387/2016 αυτή χορηγείται μόνο για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος 

δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεμελίωση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. Ο χρόνος 

παράλληλης ασφάλισης (μέχρι 31.12.2016) αξιοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 

αριθμ. Φ80000/οικ.13008/561/05.05.2020 εγκύκλιο. 

Ως προς τις εγκύκλιες οδηγίες υπ’ αριθμ. Φ.80000/58967/77/Δ27.17/29-12-2017, 

Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-09-2018 και Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14-03-2019, πέραν του 

γεγονότος ότι ουδέποτε υλοποιήθηκαν, ως προς τη χορήγηση προσαύξησης για το μη-παράλληλο 

ή διαδοχικό χρόνο, σημειώνεται ότι ανακαλούνται:  

1. Η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14-03-2019. 

2. Το παράδειγμα 3 της υπ’ αριθμ. Φ.80000/58967/77/Δ27.17/29-12-2017 εγκυκλίου, ως προς 

την προσαύξηση που δύναται να λάβει ο ασφαλισμένος η οποία θα δοθεί μόνο για τα 

παράλληλα χρόνια ασφάλισης και όχι για τα μη-παράλληλα (ήτοι 1980-85 και 1988-89). 

3. Το σημείο 4 της Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-09-2018 εγκυκλίου, ως προς τον χρόνο ο 

οποίος θα αξιοποιηθεί με τις διατάξεις του 36Α και ο οποίος είναι μόνο  ο παράλληλος χρόνος 

ασφάλισης του δεύτερου φορέα έως 31/12/2016 για τον οποίο έχουν καταβληθεί δύο 

ασφαλιστικές εισφορές. 

4. Τα σημεία 5α και 5β της ίδιας ως άνω εγκυκλίου Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-09-2018 

όπου αναφέρεται ότι δίδεται προσαύξηση για τον παράλληλο και μη παράλληλο χρόνο 

ασφάλισης. Η προσαύξηση δίδεται μόνο για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε δύο 

διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο. 

 

Β. Δυνατότητα επιλογής συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων πρώην ενταχθέντος φορέα 

για χρόνο παράλληλης απασχόλησης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 01.01.2017 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36Α τα χρονικά διαστήματα παράλληλης 

απασχόλησης μετά την 01.01.2017 για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μίας 

ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.  Εάν ο 

ασφαλισμένος έχει διανύσει από 01.01.2017 χρόνο παράλληλης απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ, 

τότε, μπορεί κατ’ επιλογήν του να προσμετρήσει το χρόνο αυτό σε έναν από τους ενταχθέντες 

φορείς, προκειμένου να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.  

Αφού πραγματοποιηθεί η ανωτέρω επιλογή, τότε θα εφαρμοστούν συνδυαστικά οι διατάξεις του 

άρθρου 19 του ν. 4387/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 

4670/2020, δηλαδή τότε θα εξεταστεί η αίτηση του ασφαλισμένου ως προς την πλήρωση των 

προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016. 

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την πληρέστερη περιγραφή όλων των δυνητικών επιλογών, το 

Παράδειγμα 1 της υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.13008/561/05.05.2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 

6ΙΥΤ46ΜΤΛΚ-7ΒΚ) αντικαθίσταται με τα κάτωθι παραδείγματα:  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1α. Λήξη εργασιακού βίου με πολλαπλή απασχόληση εντός του e-ΕΦΚΑ 

Έστω ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης ασφαλισμένος στον πρώην ΟΑΕΕ από το 01.01.1980 

έως την 31.12.2016, ο οποίος εργάζεται παράλληλα ως ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισμένος στο 

πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την 01.01.2005 έως 31.12.2016. Από την 01.01.2017 έως 31.12.2020 

συνεχίζει και τις δύο δραστηριότητες για τις οποίες καταβάλλει τις προβλεπόμενες από τη 

νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα τόσο με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και με αυτές του πρώην 

ΟΑΕΕ. 

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, ο ασφαλισμένος διαθέτει:  

i. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2005 έως 31.12.2016, παράλληλη ασφάλιση, εφόσον 

έχει ασφαλιστεί στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον πρώην ΟΑΕΕ.  

ii. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2020, παράλληλη απασχόληση, λόγω 

πολλαπλής καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.  

Τα i και ii χρονικά διαστήματα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση κατά τον υπολογισμό του ποσού 

της σύνταξης.  

Σχηματικά, ο ασφαλιστικός βίος του ασφαλισμένου αποτυπώνεται ως εξής: 

 
Οι δυνητικές επιλογές που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες: 

 

 

Επιλογή 1η. Θεμελίωση δύο αυτοτελών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων  

Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης 

Ο ασφαλισμένος επιλέγει να θεωρήσει το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ (παρ. 3 άρθρου 36Α). 

 Εθνική Σύνταξη: 384 €. 

 1η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που 

αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης των 37 ετών ΟΑΕΕ (1980-2016) επί του μέσου όρου 

των συνταξίμων αποδοχών της μη μισθωτής απασχόλησης από το 2002 έως το 2016. 

 2η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που 

αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης 16 ετών, και συγκεκριμένα των 12 ετών του πρώην 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016), καθώς και των 4 ετών του e-ΕΦΚΑ (στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 2017-

2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2005 έως το 2016 της 

μισθωτής απασχόλησης και τις συντάξιμες αποδοχές από το 2017 έως το 2020, στις 

οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδοχές της μη-μισθωτής απασχόλησης των ετών 2017 - 

2020. 
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Επιλογή 2η. Συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις του πρώην ΟΑΕΕ 

Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης 

1. Ο ασφαλισμένος καταρχάς επιλέγει να θεωρήσει το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο 

πρώην ΟΑΕΕ (παρ. 3 άρθρου 36Α). 

2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται δεν αποτελεί διαδοχική ασφάλιση.  

3. Ως εκ τούτου δεν θα εφαρμοστεί το άρθρο 19 και ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τις 

διατάξεις του πρώην ΟΑΕΕ και θα λάβει: 

 

 Εθνική σύνταξη: 384 €. 

 Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν 

στο χρόνο ασφάλισης των 41 ετών, και συγκεκριμένα 37 ετών πρώην ΟΑΕΕ (1980-2016) 

και 4 ετών e-ΕΦΚΑ (μη μισθωτή απασχόληση, 2017-2020) επί του μέσου όρου των 

συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2016  της μη μισθωτής απασχόλησης, και των 

συντάξιμων αποδοχών από το 2017 έως το 2020 στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 

αποδοχές της μισθωτής απασχόλησης των ετών 2017 - 2020. 

 Προσαύξηση της σύνταξης για τον παράλληλο με τον πρώην ΟΑΕΕ χρόνο ασφάλισης στο 

πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016) που υπολογίζεται σε ποσοστό 0,075% για κάθε μία 

ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών του. 

 

Επιλογή 3η. Συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Με αξιοποίηση του μη παράλληλου χρόνου ασφάλισης με εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 19  

 

1. Ο ασφαλισμένος καταρχάς επιλέγει να θεωρήσει το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο 

πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παρ. 3 άρθρου 36Α).  

2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται αποτελεί διαδοχική ασφάλιση.  

3. Πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 (1000-300 ημέρες ασφάλισης στο πρώην 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ως εκ τούτου ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του πρώην 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα λάβει: 

 

 Εθνική Σύνταξη: 384 €. 

 Ανταποδοτική Σύνταξη που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν 

στο χρόνο ασφάλισης των 41 ετών, ήτοι 25 ετών ΟΑΕΕ (1980-2004) και 12 ετών ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ (2005-2016) και 4 ετών e-ΕΦΚΑ (μισθωτή απασχόληση, 2017-2020) επί του 

μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως 2004 της μη μισθωτής 

απασχόλησης, από το 2005 έως το 2016 της μισθωτής απασχόλησης και από το 2017 έως  

το 2020 συντάξιμες αποδοχές στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδοχές της μη-

μισθωτής απασχόλησης των ετών 2017 - 2020. 

 Προσαύξηση της σύνταξης για τον παράλληλο με το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνο 

ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, δηλαδή για τα έτη 2005-2016, που υπολογίζεται σε 

ποσοστό 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς επί των συντάξιμων 

αποδοχών του. 

Στο σημείο αυτό τονίζεται το εξής: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 όπως ισχύει, «ο ασφαλισμένος δύναται να 

επιλέξει τον συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ 

φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την ένταξή τους στον 

ΕΦΚΑ, δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για δραστηριότητα ή απασχόληση που υπάγεται στην 

ασφάλιση του αντίστοιχου φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού που δεν επιθυμεί την 

προσμέτρηση του χρόνου του. Δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που 

διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού». Αυτό σημαίνει ότι 

εφόσον ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις ενός φορέα,  ολόκληρος ο χρόνος 

του φορέα αυτού θα αξιοποιηθεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς 

και για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης και δεν υπάρχει η 

δυνατότητα να προσμετρηθεί μόνο μέρος του χρόνου του φορέα αυτού έως 31.12.2016, ως 

παράλληλη ασφάλιση με τις διατάξεις του άρθρου 36Α. 

Έτσι, στο παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός του χρόνου εντός e-ΕΦΚΑ (2017 και μετά) ως 

διανυθέντος στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αξιοποίηση του μη παράλληλου χρονικού διαστήματος 

του ΟΑΕΕ για τα έτη 1980-2016 στον πρώην ΟΑΕΕ και λήψη προσαύξησης για το διάστημα 

2005-2016 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υφίσταται ως επιλογή, καθώς εφόσον επιλεχθούν οι 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν είναι δυνατόν να μην προσμετρηθεί 

το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την ανταποδοτική σύνταξη (παρ. 3 του αρ. 19 του ν. 

4387/2016). Συνεπώς δεν υφίσταται η επιλογή τύπου: {πρώην ΟΑΕΕ (1980-2016) + πρώην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ (2017-2020) + προσαύξηση πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016)}. Σημειώνεται, ότι δεν είναι 

δυνατόν να μην συνυπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης είτε του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε του πρώην 

ΟΑΕΕ, καθώς ο ασφαλισμένος έχει παράλληλη απασχόληση στον e-ΕΦΚΑ και μετά την 

01/01/2017. 

Ομοίως, εφόσον επιλεχθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του πρώην ΟΑΕΕ, πρέπει να 

αξιοποιηθεί όλος ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλισή του για τη θεμελίωση και για τον 

υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης (βλ. επιλογή 2) και δεν υφίσταται μια 

επιλογή τύπου: {πρώην ΟΑΕΕ (1980-2004) + πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016) + πρώην ΟΑΕΕ 

(2017-2020) + προσαύξηση πρώην ΟΑΕΕ (2005-2016)}. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1β. Λήξη εργασιακού βίου με μία μόνο απασχόληση εντός του e-ΕΦΚΑ 

Έστω μηχανικός ασφαλισμένος στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από την 01.01.1980 έως την 

31.12.2016, ο οποίος διορίζεται στο Δημόσιο και υπάγεται στην ασφάλιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ από 

την 01.01.1990 έως την 31.12.2016. Από την 01.01.2017 έως 31.12.2020 συνεχίζει την ασφάλιση 

του μόνο στο ΔΗΜΟΣΙΟ, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές 

εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.  

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, ο ασφαλισμένος διαθέτει:  

i. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.1980 έως 31.12.1989, μία ασφάλιση λόγω ιδιότητας, 

στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. 
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ii. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.1990 έως 31.12.2016, παράλληλη ασφάλιση, εφόσον 

έχει ασφαλιστεί στο πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ και στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.  

iii. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2020, μία ασφάλιση στο ΔΗΜΟΣΙΟ, 

λόγω διακοπής της ασφάλισης στο πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ την 31.12.2016.  

Σημειώνεται ότι στα χρονικά διαστήματα i και ii μπορούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 

διαδοχικής ασφάλισης.  

Σχηματικά, ο ασφαλιστικός βίος του ασφαλισμένου αποτυπώνεται ως εξής: 

Να σημειωθεί εισαγωγικά πως ο ασφαλισμένος του εν λόγω παραδείγματος δεν μπορεί εκ του 

νόμου (παρ. 2-4 του άρθρου 36Α) να συνταξιοδοτηθεί μόνο με τις διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕΔΕ, αποποιούμενος το χρόνο του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ, δεδομένου ότι ο χρόνος ασφάλισης 

στον e-ΕΦΚΑ μετά την 01.01.2017 ως δημόσιος υπάλληλος είναι ενιαίος χρόνος ασφάλισης.  

Ως εκ τούτου, οι δυνητικές επιλογές που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες: 

 

Επιλογή 1η. Θεμελίωση δύο αυτοτελών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων  

Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης 

1. Ο ασφαλισμένος καταρχάς υποχρεωτικά θεωρεί το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο 

πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ.  

2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται αν και αποτελεί διαδοχική ασφάλιση δεν επιλέγεται 

από τον ασφαλισμένο επειδή έχει δύο θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.  

Θα λάβει: 

 Εθνική Σύνταξη: 384 €. 

 1η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που 

αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης των 37 ετών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (1980-2016) επί του 

μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2016. 

 2η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που 

αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης 31 ετών, και συγκεκριμένα των 27 ετών του πρώην 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1990-2016), καθώς και των 4 ετών του e-ΕΦΚΑ (ως δημόσιος υπάλληλος, 

2017-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2020. 

 

 

Επιλογή 2η. Συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ χωρίς 

συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι 31.12.2016 στο πρώην ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕΔΕ 

Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης 
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1. Ο ασφαλισμένος υποχρεωτικά θεωρεί το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην 

ΔΗΜΟΣΙΟ.  

2. Μπορεί να επιλέξει να μην συνυπολογίσει το χρόνο ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 

καθώς πρόκειται για ασφάλιση αποκλειστικά μέχρι την 31.12.2016 και οι χρόνοι ασφάλισης είναι 

διακριτοί και αυτοτελείς χρόνοι ασφάλισης (παρ. 1 άρθρο 36 Α). 

Θα λάβει: 

 Εθνική σύνταξη: 384 €. 

 Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν 

στο χρόνο ασφάλισης 31 ετών, και συγκεκριμένα των 27 ετών του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

(1990-2016) και των 4 ετών του e-ΕΦΚΑ (ως δημόσιος υπάλληλος, 2017-2020) επί του 

μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2020. 

Υπογραμμίζεται ότι ο χρόνος στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, δεν αξιοποιείται, δεδομένου ότι εκ 

του νόμου δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην 

ασφάλιση του κάθε Φορέα (παρ. 3. του αρ. 19 του ν. 4387/2016).  Επομένως, δεν είναι δυνατή η 

προσμέτρηση μόνο των ετών 1990-2016 για λήψη προσαύξησης, χωρίς χρήση και του 

διαστήματος 1980-1989. Επίσης, δεν είναι δυνατή η χρήση του διαστήματος 1980-1989 για 

θεμελίωση, και μη χρήση του παράλληλου διαστήματος 1990-2016 για λήψη προσαύξησης.  

Η επιλογή αυτή προφανώς είναι εφικτή ωστόσο μη συμφέρουσα για τον ασφαλισμένο, ως εκ 

τούτου τον ασφαλισμένο συμφέρει να επιλέξει την παρακάτω επιλογή 3. 

 

Επιλογή 3η. Συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

Με χρήση των διατάξεων της διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης 

1. Ο ασφαλισμένος υποχρεωτικά θεωρεί το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην 

ΔΗΜΟΣΙΟ.  

2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται αποτελεί διαδοχική ασφάλιση και επιλέγεται. 

3. Πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 (1000-300 ημέρες ασφάλισης στο πρώην 

Δημόσιο) ως εκ τούτου ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ και θα λάβει: 

 Εθνική σύνταξη: 384 €. 

 Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν 

στο χρόνο ασφάλισης 41 ετών, και συγκεκριμένα των 10 ετών του πρώην ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕΔΕ (1980-1989), των 27 ετών του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1990-2016), καθώς και των 

4 ετών του e-ΕΦΚΑ (ως δημόσιος υπάλληλος, 2017-2020) επί του μέσου όρου των 

συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2020. 

 Προσαύξηση της σύνταξης για τον παράλληλο με το πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ χρόνο ασφάλισης 

στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (1990-2016) που υπολογίζεται σε ποσοστό 0,075% για κάθε 

μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών του.  

Όλα τα ανωτέρω παραδείγματα ισχύουν για όλους τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς, 

τομείς, κλάδους, λογαριασμούς. Τονίζεται ότι διαδοχικά ασφαλισμένοι που έχουν και παράλληλο 
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χρόνο ασφάλισης είτε λόγω ίδιας απασχόλησης έως 31.12.2016 (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ – Δημόσιο ή 

ΤΣΑΥ- Δημόσιο ή ΤΑΝ- Δημόσιο), είτε λόγω διαφορετικής απασχόλησης (π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – 

ΟΑΕΕ) μπορούν να κάνουν χρήση των ανωτέρω επιλογών με τους ίδιους όρους. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους φορείς, τομείς, κλάδους, λογαριασμούς που έχουν 

ενταχθεί στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ (ήδη Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ). 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

 

 

Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

 
 

 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού 

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

4. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης  

5. Όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης 
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