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Θέκα: Γηκεξήο πκθσλία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Διιάδαο – εξβίαο.
Σαο γλσξίδνπκε φηη δεκνζηεχηεθε ν λφκνο 4645/2019 (ΦΔΚ 198 Α’/09-122019) πνπ θπξψλεη ηε Γηκεξή Σπκθσλία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σεξβίαο, θαζψο θαη ην Γηνηθεηηθφ Καλνληζκφ
Δθαξκνγήο ηεο.
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο ελ ιφγσ Σπκθσλίαο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Καλνληζκνχ ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 1 ηεο Σπκθσλίαο θαη ην άξζξν 11 παξ.
1 θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Καλνληζκνχ αληίζηνηρα, νξίδεηαη ε 1ε Μαξηίνπ 2020, έπεηηα
απφ ηελ νινθιήξσζε αληαιιαγήο ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ.
Η Σπκθσλία ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σεξβίαο, θαζψο θαη ν Γηνηθεηηθφο Καλνληζκφο
εθαξκνγήο ηεο πνπ ππεγξάθεζαλ ζηελ Θεζζαινλίθε ζηηο 13 Ινπιίνπ 2017 θπξψζεθαλ
απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην ηελ 9ε Γεθεκβξίνπ 2020.
Αλαθεξφκελνη ζην πεξηερφκελν ηεο αλσηέξσ Σπκθσλίαο, ζαο γλσξίδνπκε, ζε
βαζηθέο γξακκέο, ηα αθφινπζα:
Η Σπκθσλία θαιχπηεη ηηο ζπληάμεηο γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη επηδψλησλ θαη
ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο θνηλσληθναζθαιηζηηθέο αξρέο:

Ιζφηεηα κεηαρείξηζεο θαη ζηα δχν Κξάηε ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
Σπκθσλία.

Σπλππνινγηζκφο ησλ πεξηφδσλ αζθάιηζεο θαη δηακνλήο πνπ δηαλχζεθαλ ζηα
δχν θξάηε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, θαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ παξνρψλ.

Αλαινγηθφο επηκεξηζκφ ησλ παξνρψλ.

Διεχζεξε κεηαθνξά ησλ παξνρψλ ζην θξάηνο δηακνλήο ηνπ δηθαηνχρνπ.
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Tν Μέξνο Ι πεξηέρεη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο.
Τν Άξζξν 1 παξνπζηάδεη ηνπο ελλνηνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ησλ φξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε Σπκθσλία.
Τν Άξζξν 2 αλαθέξεηαη ζην πιηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο Σπκθσλίαο, ε νπνία απφ
ειιεληθήο πιεπξάο πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πνπ θαιχπηεη ηηο
παξνρέο ζπληάμεσλ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη επηδψλησλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ
Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α.) θαη απφ ζεξβηθήο ην ζχζηεκα
ζπληαμηνδνηηθήο θαη αλαπεξηθήο αζθάιηζεο.
Τν Άξζξν 3 θάλεη αλαθνξά ζην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο Σπκθσλίαο, ην νπνίν
ηζρχεη γηα φια ηα πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ή ππήρζεζαλ ζηε λνκνζεζία ηνπ ελφο ή θαη
ησλ δχν Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα πξψηε θνξά κε ηελ παξνχζα Γηκεξή Σπκθσλία Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο πεξηιακβάλνληαη ζε Γηκεξή Σπκθσλία πνπ ζπλάπηεη ε ρψξα καο, νη
δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη λαπηηθνί, έπεηηα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Φνξέα
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηελ έληαμε ζε απηφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο
ρψξαο.
Τν Άξζξν 4 πξνβιέπεη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηε Σπκθσλία.
Τν Άξζξν 5 πξνβιέπεη ηελ ειεχζεξε εμαγσγή ησλ παξνρψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ
νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ, ηνπ επηδφκαηνο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ησλ
αλαζθάιηζησλ ππεξειίθσλ πνπ ρνξεγνχληαη πιένλ απφ ηνλ ΟΠΔΚΑ, θαζψο θαη θάζε
άιιν πνζφ, ζπκπιήξσκα ή εθάπαμ πνζφ ρνξεγείηαη επηπξνζζέησο ζε παξνρή πνπ
απνξξέεη απφ ηε Σπκθσλία θαη δελ θαηαβάιιεηαη εθηφο εδάθνπο ηεο Διιάδαο.
Σν Μέξνο ΙΙ πεξηέρεη ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνζηέα λνκνζεζία δηαηάμεηο.
Τν Άξζξν 6 νξίδεη ηνλ γεληθφ θαλφλα ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ
νπνίν ην πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη σο κηζζσηφο ή αζθεί απηνηειή δξαζηεξηφηεηα ζην
έδαθνο ελφο Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο ππάγεηαη κφλν ζηε λνκνζεζία απηνχ ηνπ
Κξάηνπο.
Δηδηθνί Καλφλεο σο πξνο ηελ εθαξκνζηέα λνκνζεζία νξίδνληαη απφ ηα άξζξα 7,8,9 θαη
10, ζπγθεθξηκέλα:
Τα Άξζξα 7 - 9 δηαζθαιίδνπλ ηελ απνθπγή δηπιήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ
ειιεληθή θαη ζεξβηθή λνκνζεζία φζνλ αθνξά ηελ ίδηα εξγαζία ελφο εξγαδνκέλνπ,
κηζζσηνχ ή απηνηειψο απαζρνινχκελνπ, ελφο απαζρνινχκελνπ ζηηο δηεζλείο
κεηαθνξέο θαη ηνπο δεκφζηνπο θαη θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο ζηελ θάζε ρψξα.
Δηδηθφηεξα, ην Άξζξν 7 ηεο Σπκθσλίαο πεξηγξάθεη ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
1.
Ο κηζζσηφο πνπ ππάγεηαη ζηε λνκνζεζία ηνπ ελφο Σπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο θαη
απνζπάηαη πξνζσξηλά απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ γηα κηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη
ηνπο εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο ζην έδαθνο ηνπ άιινπ Σπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο,
ππάγεηαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ εξγαζία απηή κφλν ζηε λνκνζεζία ηνπ πξψηνπ
Κξάηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφζπαζήο ηνπ. Η αλσηέξσ απφζπαζε δχλαηαη λα
παξαηαζεί γηα εηθνζηηέζζεξηο (24) επηπιένλ κήλεο, χζηεξα απφ Σπκθσλία κεηαμχ
ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ δχν Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ.
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2.

3.

4.

5.

6.

Γηα παξάδεηγκα, εηαηξεία πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Ειιάδα, αιιά παξάιιεια
δηαηεξεί ζπγαηξηθή εηαηξεία θαη ζηε Σεξβία, αλ επηζπκεί λα απνζπάζεη πξνζωξηλά
έλαλ εξγαδόκελό ηεο από ηελ Ειιάδα ζηε Σεξβία, κπνξεί λα ην πξάμεη γηα κία
πεξίνδν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο. Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο απόζπαζεο απηήο, ν εξγαδόκελνο δηέπεηαη από ηε λνκνζεζία ηεο Ειιάδαο θαη
εμαθνινπζεί λα αζθαιίδεηαη ωο κηζζωηόο ζηνλ ΕΦΚΑ. Εμππαθνύεηαη, όηη ζηελ
πεξίπηωζε παξάηαζεο ηεο αλωηέξω απόζπαζεο, ν εξγαδόκελνο εμαθνινπζεί λα
δηέπεηαη από ηε λνκνζεζία ηεο Ειιάδαο ζπλερίδνληαο ηελ αζθάιηζε ηνπ ωο
κηζζωηόο ζηνλ ΕΦΚΑ, έωο θαη εηθνζηηέζζεξηο (24) επηπιένλ κήλεο.
Τν πξφζσπν πνπ αζθεί απηνηειή δξαζηεξηφηεηα ζην έδαθνο ελόο
Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο ππάγεηαη ζηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο απηνχ, αθφκα θαη
αλ θαηνηθεί ζην έδαθνο ηνπ άιινπ Σπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο.
Τν πξφζσπν πνπ αζθεί απηνηειή δξαζηεξηφηεηα ζην έδαθνο θαη ησλ δύν
Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ ππάγεηαη ζηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο ζην έδαθνο ηνπ
νπνίνπ θαηνηθεί.
Τν πξφζσπν πνπ αζθεί απηνηειή δξαζηεξηφηεηα ζην έδαθνο ηνπ ελφο
Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο θαη ην νπνίν κεηαβαίλεη γηα λα αζθήζεη ίδηα ή παξφκνηα
δξαζηεξηφηεηα ζην άιιν Σπκβαιιφκελν Κξάηνο, εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζηε
λνκνζεζία ηνπ πξώηνπ πκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, ππό ηνλ όξν όηη ε
πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο απηήο δελ ππεξβαίλεη ηνπο δώδεθα
κήλεο. Τν αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα παξαηαζεί κεηά ηελ ππνβνιή
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θαη έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ άιινπ Σπκβαιινκέλνπ
Κξάηνπο γηα δώδεθα επηπιένλ κήλεο.
Τν πξφζσπν πνπ αζθεί κηζζσηή δξαζηεξηόηεηα ζην έδαθνο ηνπ ελφο
Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο θαη ηαπηόρξνλα απηνηειή δξαζηεξηόηεηα ζην έδαθνο
ηνπ άιινπ Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, ππάγεηαη ζηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο ζην
νπνίν αζθεί κηζζσηή δξαζηεξηόηεηα.
Τν πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη ζε ππνθαηάζηεκα ή κφληκε αληηπξνζσπεία ελφο
εξγνδφηε πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην έδαθνο ηνπ ελφο Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο,
ελψ ην ππνθαηάζηεκα ή ε κφληκε αληηπξνζσπεία βξίζθεηαη ζην έδαθνο ηνπ
άιινπ Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, ππάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηε λνκνζεζία ηνπ
πκβαιινκέλνπ Κξάηνπο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην ππνθαηάζηεκα
ή ε κόληκε αληηπξνζσπεία.

Τν Άξζξν 10 θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε Γηπισκαηηθέο
θαη Πξνμεληθέο αξρέο.
Τν Άξζξν 11 πξνβιέπεη εμαηξέζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 έσο 10 ηεο
εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ δχν
Κξαηψλ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ άξζξωλ 7-11 ηεο Σπκθωλίαο, ε εθαξκνζηέα λνκνζεζία
πηζηνπνηείηαη από ηα έληππα ζύλδεζεο πνπ αληαιιάζζνπλ νη Οξγαληζκνί Σύλδεζεο ηωλ
δύν Κξαηώλ πνπ έρνπλ νξηζζεί ζύκθωλα κε ην Δηνηθεηηθό Καλνληζκό θαη θαηόπηλ
αίηεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ, ηνπ εξγνδόηε ή ηνπ απηνηειώο απαζρνινύκελνπ.
Τν Άξζξν 12 νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία. Με ηελ παξνχζα δηάηαμε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξναηξεηηθήο
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ππαγσγήο ή πξναηξεηηθήο ζπλέρηζεο ηεο αζθάιηζεο ελφο πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ειιεληθή λνκνζεζία, ζπλππνινγίδνληαο θαη πεξηφδνπο
ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πνπ έλα πξφζσπν έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία ηεο Σεξβίαο.
Σν Μέξνο ΙΙΙ αλαθέξεηαη ζηηο παξνρέο ζπληάμεσλ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη
επηδώλησλ.
Τν Άξζξν 13 αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ ζπλππνινγηζκνχ ησλ πεξηφδσλ αζθάιηζεο θαη
θαηνηθίαο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο δχν ρψξεο θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ παξνρψλ, εθφζνλ ην ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα δελ ζεκειηψλεηαη
απηνηειψο ζηε θάζε ρψξα. Σε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα, νη πεξίνδνη αζθάιηζεο ζηε
Σεξβία ζπλππνινγίδνληαη κε ηηο πεξηφδνπο αζθάιηζεο θαη θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα γηα
ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο εζληθήο θαη αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο
ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα πξφζσπν δελ δηθαηνχηαη παξνρή κεηά ηνλ αλσηέξσ
ζπλππνινγηζκφ, ν Αξκφδηνο Φνξέαο ηνπ Κξάηνπο πνπ εμεηάδεη ην δηθαίσκα ζε παξνρή
ιακβάλεη ππφςε πεξηφδνπο αζθάιηζεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία ελφο Τξίηνπ Κξάηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Διιάδα θαη ε Σεξβία έρνπλ
ζπλάςεη ακθφηεξεο κε ην Τξίην Κξάηνο Γηκεξή Σπκθσλία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ
πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ην ζπλππνινγηζκφ ρξφλνπ αζθάιηζεο.
Τν Άξζξν 14 αλαθέξεηαη ζηελ ειάρηζηε πεξίνδν αζθάιηζεο θαη θαηνηθίαο, γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ζπλππνινγηζκνχ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ
δψδεθα (12) κελψλ. Η ίδηα πεξίνδνο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο
εζληθήο ζχληαμεο απφ ηνλ ΔΦΚΑ, γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο γήξαηνο θαη
επηδψλησλ, δεδνκέλνπ φηη ε ειάρηζηε πεξίνδνο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα νξίδεηαη ζηνπο
δψδεθα (12) κήλεο.
Τν Άξζξν 15 παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ παξνρψλ ζχκθσλα κε ηελ
λνκνζεζία ηεο Σεξβίαο.
Σηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ην δηθαίσκα ζε παξνρή ζεκειηψλεηαη κφλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ζπλππνινγηζκνχ (άξζξν 13), ν αξκφδηνο Φνξέαο ηεο Σεξβίαο, ζα ππνινγίζεη αξρηθά ην
ζεσξεηηθφ πνζφ ηεο παξνρήο, σο εάλ νη πεξίνδνη αζθάιηζεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνρήο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ
λνκνζεζία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαζνξίζεη ην πνζφ ηεο παξνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο
δηθέο ηνπ πεξηφδνπο αζθάιηζεο, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηφδσλ αζθάιηζεο πνπ
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνρήο.
Τν Άξζξν 16 παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ παξνρψλ ζχκθσλα κε ηελ
λνκνζεζία ηεο Διιάδνο. Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε (λ.
4387/2016), ε ζχληαμε ζηελ Διιάδα είλαη ην άζξνηζκα δχν πνζψλ ηεο αληαπνδνηηθήο
θαη ηεο εζληθήο.
Α. Αληαπνδνηηθή ζύληαμε.
Τν πξφζσπν πνπ ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζε αληαπνδνηηθή ζχληαμε, κε βάζε κφλν ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία, ρσξίο λα εθαξκφδεηαη ε αξρή ηνπ ζπλππνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο
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Σπκθσλίαο, ζα ιάβεη σο ζχληαμε ην πνζφ πνπ ζα ππνινγίζεη ν αξκφδηνο Φνξέαο ηεο
Διιάδαο κε βάζε ηα ρξφληα αζθάιηζήο ηνπ ζηελ Διιάδα. Δάλ ην πξφζσπν ζεκειηψλεη
δηθαίσκα ζε αληαπνδνηηθή ζχληαμε, κφλν κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ζπλππνινγηζκνχ, ν
αξκφδηνο Φνξέαο ηεο Διιάδαο ζπλππνινγίδεη ηηο πεξηφδνπο αζθάιηζεο ηεο Σεξβίαο, κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη βεβαησζεί ηνπιάρηζηνλ 300 ή 360
εκέξεο (γηα ηνπο λαπηηθνχο) καδί κε ηηο πεξηφδνπο αζθάιηζεο ηεο Διιάδαο. Πεξίνδνη
αζθάιηζεο πνπ βεβαηψλνληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Σεξβίαο κε πξνζαπμεκέλε
δηάξθεηα, ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ Διιάδα κφλν σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή ηνπο
δηάξθεηα.
Γηα λα ππνινγηζζεί ην χςνο ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο πνπ έρεη ζεκειησζεί ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο, ν Αξκφδηνο Φνξέαο ηεο
Διιάδαο αθνινπζεί ηελ εμήο δηαδηθαζία:
1.
Τπνινγίδεη αξρηθά ην ζεσξεηηθό πνζό ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο, σο εάλ
ην ζχλνιν ησλ πεξηφδσλ αζθάιηζεο πνπ ζπλππνινγίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1.2. ηνπ άξζξνπ 16, λα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεη.
2.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζεσξεηηθνχ πνζνχ, ιακβάλεη ππόςε ηηο απνδνρέο, ηα
εηζνδήκαηα, ηηο εηζθνξέο ή ην κέζν όξν ησλ εηζθνξώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηόδσλ αζθάιηζεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε
ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
3.
Δάλ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ θαζνξίζηεθε ζηα εδάθηα 1.3.1. θαη 1.3.2. ηεο
παξαγξάθνπ 1.3 ηνπ άξζξνπ 16, είλαη κηθξφηεξν απφ ην θαηψηαην φξην ηεο
παξνρήο, θαη εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ηφηε
εθιακβάλεηαη απηφ ην ηειεπηαίν πνζφ σο ζεσξεηηθφ πνζφ.
4.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο παξνρήο είλαη αλεμάξηεην απφ ηε δηάξθεηα
ησλ πεξηφδσλ αζθάιηζεο, ηφηε ην πνζφ απηφ εθιακβάλεηαη σο ζεσξεηηθφ πνζφ.
5.
Με βάζε ην ζεσξεηηθό πνζό πνπ ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα
εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 1.3 ηνπ άξζξνπ 16, ππνινγίδεη ην πνζό ηεο
ηκεκαηηθήο παξνρήο, πνιιαπιαζηάδνληαο ην ζεσξεηηθό πνζό κε ην θιάζκα
πνπ εθθξάδεη ηελ αλαινγία κεηαμύ ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζώλ πεξηόδσλ
αζθάιηζεο ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ
πεξηόδσλ αζθάιηζεο πνπ ζπλππνινγίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο
παξνχζαο Σπκθσλίαο.
6.
Δάλ ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ αζθάιηζεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.2 ηνπ άξζξνπ 16 ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε δηάξθεηα
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζε πιήξε παξνρή, ν Αξκφδηνο Φνξέαο ηεο Διιάδαο θαζνξίδεη ην
πνζφ ηεο παξνρήο θαη’ αλαινγία ησλ πεξηφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θαη ηεο κέγηζηεο δηάξθεηαο ησλ πεξηφδσλ
αζθάιηζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πιήξνπο παξνρήο.
Β. Δζληθή ύληαμε.
Τν πξφζσπν πνπ έρεη ππαρζεί ζηελ λνκνζεζία θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ θαη
ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζε εζληθή ζχληαμε γήξαηνο θαη επηδψλησλ κε βάζε κφλν ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία, ζα ιάβεη σο ζχληαμε ην πνζφ πνπ ζα ππνινγίζεη ν αξκφδηνο
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Φνξέαο ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ εθαξκφδεη. Δάλ ην
πξφζσπν ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζε εζληθή ζχληαμε, κφλν κε ηηο δηαηάμεηο πεξί
ζπλππνινγηζκνχ (άξζξν 13), ν αξκφδηνο Φνξέαο ηεο Διιάδαο ππνινγίδεη ην πνζφ ηεο
εζληθήο ζχληαμεο γήξαηνο θαη επηδψλησλ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην πξφζσπν απηφ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο πεξηφδνπο
αζθάιηζεο θαη θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα.
Παξάδεηγκα ζεκειίσζεο δηθαηώκαηνο κε ζπλππνινγηζκό ρξόλνπ αζθάιηζεο ζηε
εξβία – Αίηεκα γηα ζπληαμηνδόηεζε ιόγσ γήξαηνο ζηελ Διιάδα κε ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο:
ΔΛΛΑΓΑ: 5 έηε αζθάιηζεο θαη 8 έηε θαηνηθίαο
ΔΡΒΙΑ: 13 έηε αζθάιηζεο θαη 14 έηε θαηνηθίαο
Μ.Ο. πληάμηκσλ απνδνρώλ : 1.000 €
Ηιηθία: 67 εηψλ
Γε ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα απηνηειψο ζε ειιεληθή παξνρή, θαζψο δελ ππάξρνπλ 15 έηε
αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα. Τν δηθαίσκα ζε ζχληαμε γήξαηνο ζεκειηψλεηαη κφλν κε
ζπλππνινγηζκφ πεξηφδσλ αζθάιηζεο ζηε Σεξβία (67ν έηνο ειηθίαο κε 15 έηε
αζθάιηζεο).
Τπνινγηζκόο ύληαμεο
1. Αληαπνδνηηθή ύληαμε
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ 15 εηψλ (ειάρηζηε πεξίνδνο αζθάιηζεο γηα ηελ
ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο) ιακβάλνληαη ππφςε ηα 5 έηε αζθάιηζεο
ζηελ Διιάδα θαη ηα 13 έηε αζθάιηζεο ζηε Σεξβία. Ωο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο
αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο, ν ΔΦΚΑ ππνινγίδεη έλα ζεσξεηηθφ πνζφ κε ην πνζνζηφ
αλαπιήξσζεο πνπ ζα ππνινγηδφηαλ αλ φια ηα ιακβαλφκελα ππφςε ρξφληα είραλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα. Σηε ζπλέρεηα, απνδίδεη ην ηκήκα ηνπ πνζνχ πνπ
αληηζηνηρεί ζην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα.
Θεσξεηηθό Πνζό: 1.000 € (Μ.Ο. Σπληαμίκσλ Απνδνρψλ) Φ 14,07% (Πνζνζηφ
Αλαπιήξσζεο γηα 18 έηε) = 140,70 €
Σκεκαηηθή Παξνρή: 140,70€ Φ 5 έηε ειιεληθήο αζθάιηζεο /18 έηε ζπλνιηθήο
αζθάιηζεο = 39,08 €
2. Δζληθή ύληαμε
Ωο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο εζληθήο ζχληαμεο, ν ΔΦΚΑ ππνινγίδεη έλα
ζεσξεηηθφ πνζφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ρξφλν αζθάιηζεο θαη θαηνηθίαο φζνο
απαηηείηαη, ζεσξψληαο φηη ηα ρξφληα απηά έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ λνκνζεζία ηεο
Διιάδαο. Σηε ζπλέρεηα, απνδίδεη ην ηκήκα ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηα ρξφληα
αζθάιηζεο θαη θαηνηθίαο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα.
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Θεσξεηηθό Πνζό: Η Δζληθή ζχληαμε πνπ αληηζηνηρεί ζε 18 έηε αζθάιηζεο είλαη
368,64€. Δπεηδή ε ζπλνιηθή δηακνλή ζηα δπν θξάηε αλέξρεηαη ζηα 22 έηε, ην πνζφ
δηακνξθψλεηαη ζε: 368,64 Φ 22/40= 202,75€.
Σκεκαηηθή Παξνρή: Μεηψζεηο ιφγσ αζθάιηζεο: 202,75€ Φ 5/18= 56,32 €
Μεηψζεηο ιφγσ θαηνηθίαο: 56,32€ Φ 8 /22 = 20,48 €
Καηαβιεηέν πνζό ζύληαμεο: 39,08+20,48=59,56€
Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο βάζεη ηνπ λ.4387/2016,
όπωο ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ζπλππνινγηζκνύ ηωλ έρνπλ δνζεί κε
αξηζ. Φ.60000/3857/265/21-05-2019 (ΑΔΑ: 64Δ1465Θ1Ω-ΓΟΣ) έγγξαθό καο.
Σν Μέξνο IV αλαθέξεηαη ζε δηάθνξεο δηαηάμεηο.
Τν Άξζξν 17 αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο
Σπκθσλίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Γηνηθεηηθφ Καλνληζκφ ηεο, φπσο θαη νη Οξγαληζκνί
Σχλδεζεο πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο.
Τν Άξζξν 18 αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο ζρεηηθά κε ηελ αμίσζε
θαηαβνιήο παξνρψλ απφ ηα Σπκβαιιφκελα Κξάηε.
Τν Άξζξν 19 αλαθέξεηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηνπο
αξκφδηνπο Φνξείο ηνπ θάζε Σπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο, ρσξίο ηελ επηβνιή θξαηήζεσλ
γηα δηνηθεηηθά έμνδα.
Τν Άξζξν 20 αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία θαη ζηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ,
πξνζθπγψλ θαη εγγξάθσλ ζηελ Αξρή ή ζην Φνξέα ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν
Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ. Η εκεξνκελία θαηάζεζήο ηνπο ζηελ Αξκφδηα Αξρή ή ζηνλ
Αξκφδην Φνξέα ηνπ ελφο Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, ζεσξείηαη σο ε εκεξνκελία
θαηάζεζεο ζηελ Αξρή ή ην Φνξέα ηνπ άιινπ Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο.
Τν Άξζξν 21 αλαθέξεηαη ζηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ζηελ δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζείηαη, απφ ηνλ Αξκφδην Φνξέα ηνπ ελφο Σπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο φηαλ απηφο
αηηείηαη ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο, ηαηξηθά έγγξαθα θ.ι.π. απφ ηνλ Αξκφδην Φνξέα ηνπ
άιινπ Κξάηνπο.
Τν Άξζξν 22 αλαθέξεηαη ζηελ απαιιαγή απφ έμνδα θαη ζεσξήζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ λνκνζεζία ηνπ ελφο Σπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ελφο
πηζηνπνηεηηθνχ ή ελφο εγγξάθνπ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο
ηνπ άιινπ Σπκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Σπκθσλίαο.
Τν Άξζξν 23 πξνβιέπεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Όηαλ παξέρνληαη
πξνζσπηθά δεδνκέλα απφ ην έλα Σπκβαιιφκελν Κξάηνο ζην άιιν, ηα δεδνκέλα απηά
δηέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο πνπ ηα παξέρεη. Κάζε κεηαγελέζηεξε
δηαβίβαζε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε, κεηαβνιή ή θαηαζηξνθή ππάγεηαη ζηελ
λνκνζεζία πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ Κξάηνπο πνπ ηα ιακβάλεη.
Τν Άξζξν 24 πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηεο ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη θνξέσλ ησλ δχν
Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο.
Τν Άξζξν 25 αλαθέξεηαη ζηελ επηθνηλσλία. Τα δχν Σπκβαιιφκελα Κξάηε
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζηελ επίζεκε γιψζζα ηνπο.
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Τν Άξζξν 26 αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία νη Αξκφδηεο Αξρέο ησλ δχν Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ επηιχνπλ κέζσ
δηαπξαγκαηεχζεσλ εξκελεπηηθέο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ
εθαξκνγή ηεο Σπκθσλίαο θαη ηνπ Καλνληζκνχ.
Τν Άξζξν 27 πξνζδηνξίδεη ηελ δηαδηθαζία ζπκςεθηζκνχ, πνπ αθνινπζνχλ νη αξκφδηνη
Φνξείο ησλ δχν Σπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, ζε πεξηπηψζεηο αλαδήηεζεο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζεηζψλ παξνρψλ.
Τν Άξζξν 28 πεξηέρεη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία εθηέιεζεο.
Οη εθηειεζηέο απνθάζεηο αξκνδίσλ Αξρψλ ή Φνξέσλ, θαζψο θαη νη εθηειεζηέο
δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ ελφο Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο αλαγλσξίδνληαη ζην άιιν
Σπκβαιιφκελν Κξάηνο θαη δηέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία ηνπ Σπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο
φπνπ πξέπεη λα γίλεη ε εθηέιεζε.
Σν Μέξνο V αλαθέξεηαη ζε Μεηαβαηηθέο θαη Σειηθέο Γηαηάμεηο.
Τν Άξζξν 29 πεξηέρεη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. Η παξνχζα Σπκθσλία δελ γελλά θαλέλα
δηθαίσκα γηα ιήςε παξνρήο πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο. Όιεο νη
πεξίνδνη αζθάιηζεο πνπ πξνεγνύληαη ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρύνο ηεο
ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο.
Τν Άξζξν 30 αλαθέξεηαη ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο, ηελ δηάξθεηα ηεο
Σπκθσλίαο, θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ηεο. Δάλ ε Σπκθσλία ιήμεη, φια ηα
θεθηεκέλα δηθαηψκαηα δηαηεξνχληαη. Τέινο, πξνβιέπεηαη φηη ε Σπκθσλία κπνξεί λα
ζπκπιεξσζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
γηα ηε ζχλαςή ηεο.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1. Γξαθείν Υπνπξγνχ
2. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέσο Κ.Α.
3. Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γελ. Γ/λζεο Κ.Α.
4. Γ/λζε Δηδηθνηέξσλ Θεκάησλ Αζθάιηζεο θαη Παξνρψλ
Τκήκα Β΄
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