ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Ηλ. Ταχ.:

Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Σ. Παπαϊωάννου
2131516747
synparoxes@ypakp.gr

ΠΡΟΣ:

Αθήνα, 03/11/2020
Αριθ. Πρωτ. :
Φ1500/Δ17/25153/1309/03.11.2020

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων
Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών
(ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ)
Μαυρομματαίων 17
104 34 Αθήνα
emdydas@tee.gr

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στα ερωτήματά σας περί συνδυαστικής εφαρμογής των άρθρων
19 και 36Α του ν. 4387/2016»

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 8219/22.06.2020 υπομνήματός σας σχετικά με την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 περί διαδοχικής ασφάλισης όπως ισχύει με τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4670/2020 καθώς και της εφαρμογής του άρθρου 36 του ν.
4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
4670/2020, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με τις υπ’ αριθμ. Φ1500/19412/716/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΝΔΩ46ΜΤΛΚ-Α3Ε) και
Φ1500/Δ17/40179/1709/02.11.2020 (ΑΔΑ: 62Δ846ΜΤΛΚ-2ΑΗ) Εγκυκλίους, δίνονται νεότερες
οδηγίες στον e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 19 (διαδοχική
ασφάλιση) και 36Α (παράλληλη ασφάλιση) του ν. 4387/2016.
Στο πλαίσιο του ενός ασφαλιστικού φορέα και των ενιαίων κανόνων αυτού, με τις εν
λόγω οδηγίες διευκρινίζεται ότι ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που καταβάλει ο e-ΕΦΚΑ
πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο και αφορά όλους τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς, ως
εκ τούτου, αφορά και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση
στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και το Δημόσιο.
Ειδικότερα, για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016, για τον οποίο έχουν
καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές σε δύο ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ
και ο οποίος δε λαμβάνεται υπόψη στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, χορηγείται
προσαύξηση της σύνταξης με ποσοστό 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον
εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016.
Οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 αφορούν προσαύξηση του ανταποδοτικού
μέρους της σύνταξης για χρόνο ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί σε έναν φορέα
αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και δεν αφορούν παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ένα δεύτερο
ασφαλιστικό φορέα. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω διατάξεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις

περιπτώσεις αξιοποίησης του παράλληλου χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 ούτε και του μη
παράλληλου χρόνου για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στο ύψος αυτών του
πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η υπ’ αριθμ. Φ1500/Δ17/42472/969/14.03.2019 Εγκύκλιος την οποία επικαλείσθε, έχει
ανακληθεί με την προαναφερθείσα νεότερη Εγκύκλιο της Υπηρεσίας, όπως επίσης έχουν
ανακληθεί και όλα τα σημεία προηγούμενων εγκυκλίων που αφορούσαν αξιοποίηση του μη
παράλληλου χρόνου με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 διότι ήταν πέραν του
νόμου.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης στο πλαίσιο του eΕΦΚΑ πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους για όλους τους ασφαλισμένους του και σύμφωνα
με τις ρητές νομοθετικές προβλέψεις. Οι διατάξεις των άρθρων του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν
με τις οποίες υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης προσμετρούν όλους τους χρόνους ασφάλισης,
χωρίς να εναπομένει κανένας χρόνος εκτός υπολογισμού της σύνταξης.
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