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ΚΟΙΝ: Όλοςρ ηοςρ Φοπείρ Κύπιαρ & Δπικοςπικήρ  

             Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ 

   

 

ΘΔΜΑ: « Υπόνορ αζθάλιζηρ πος ςπολογίζεηαι για ηην απόκηηζη ηηρ απμοδιόηηηαρ ζύμθωνα με ηιρ 

               διαηάξειρ ηηρ διαδοσικήρ αζθάλιζηρ ». 

ΥΔΣ:   Τν αξ. πξση. 6/2015/2015/30-09-2015 έγγξαθν εγθπθιίσλ νδεγηώλ ηνπ Ο.Γ.Α.. 

 

 Σε ζπλέρεηα αλαθνξάο αζθαιηζκέλεο, αλαθνξηθά κε ην ρξόλν αζθάιηζεο πνπ ιακβάλεηαη 

ππόςε γηα ηελ απόθηεζε ηεο αξκνδηόηεηαο (ζην α΄ ζηάδην 1.500 ε. α. ζπλνιηθά εθ ησλ νπνίσλ 500 ε. 

α. ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο ή ηε δηαθνπή ηεο 

αζθάιηζεο θαη ζην β΄ ζηάδην 1.000 ε. α. θαη 300 ε. α. αληίζηνηρα), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαη εηδηθόηεξα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4302/2014, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 

1. Οη γεληθέο αξρέο ησλ δηαηάμεσλ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ηνπ λ. δ. 4202/61, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, θαζώο 

θαη ηε δηεπθόιπλζε ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ππνρξεώλνληαη λα αιιάμνπλ επαγγεικαηηθή θαηεύζπλζε 

θαη θαηά ζπλέπεηα αζθαιηζηηθό θνξέα, βειηηώλνληαο ζηαδηαθά ην πθηζηάκελν λνκηθό πιαίζην θαη 

αίξνληαο όπνηα εκπόδηα ππήξραλ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηώλ από όινπο ηνπο 

δηθαηνύρνπο αζθαιηζκέλνπο.  

Επίζεο, ν λνκνζέηεο κεξίκλεζε, κε ηε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθώλ θαη άιισλ 

πξνϋπνζέζεσλ (1.500 ε. α. - 500 ε. α. θαη 1.000 ε. α. – 300 ε. α.), γηα ηελ πξόιεςε ηεο θαηεπζπλόκελεο 

αζθάιηζεο ζε θνξείο κε ρακειόηεξα όξηα ειηθίαο θαη θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ ζθνπνύ εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο.   

 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. δ. 4202/1961, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη ηελ ζύληαμε απνλέκεη ν ηειεπηαίνο θνξέαο ζηνλ νπνίν ν αηηώλ ηε ζύληαμε 

ήηαλ αζθαιηζκέλνο θαηά ηελ ηειεπηαία ρξνληθή πεξίνδν ηεο απαζρόιεζεο ηνπ, ζύκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία απηνύ, εθόζνλ πξαγκαηνπνίεζε 1.500 ή 1.000 εκέξεο εξγαζίαο ζηελ αζθάιηζή ηνπ, εθ ησλ 

νπνίσλ όκσο 500 ή 300 εκέξεο εξγαζίαο, αληίζηνηρα, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, πξηλ από ηελ 

δηαθνπή ηεο απαζρόιεζεο ή ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ θξίζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο 

ιόγσ γήξαηνο. 

Σύκθσλα κε ηε Γλσκνδόηεζε 408/1995 ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, νη 1.500 εκέξεο 

εξγαζίαο νη νπνίεο επί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο απαηηνύληαη λα έρνπλ δηαλπζεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ Οξγαληζκνύ πξηλ ηε δηαθνπή ηεο απαζρόιεζεο ή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ώζηε λα θαηαζηεί 
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απηόο αξκόδηνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζύληαμεο, πξέπεη λα είλαη εκέξεο πξαγκαηηθήο εξγαζίαο, κε 

ππνινγηδόκελνπ ηνπ πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο, όπσο ελ πξνθεηκέλσ ν ρξόλνο αλεξγίαο, επεηδή 

απαηηείηαη ελεξγόο αζθαιηζηηθόο δεζκόο θαζ’ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 1.500 εκεξώλ αζθάιηζεο 

κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθό Οξγαληζκό - κε εμαίξεζε ηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία ε νπνία 

ιακβάλεηαη ππόςε κόλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 1.500 ή 1.000 εκεξώλ αζθάιηζεο, θαζώο θαη γηα ηηο 

300 ε. α. ζηηο πεξηπηώζεηο αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ κόλν αλ ζπκπίπηνπλ ρξνληθά κε ηηο 1.000 ε. α..  

Επηζεκαίλεηαη όηη, θαηά ην ζθεπηηθό ηεο πξναλαθεξόκελεο ζρεηηθήο γλσκνδνηήζεσο ηνπ 

Ν.Σ.Κ. ν αλαθεξόκελνο δηαρξνληθά (λ. δ. 4202/61, 1902/90, θ.ι.π.), ζηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο 

αζθάιηζεο, ρξόλνο αζθάιηζεο (1.500 ή 1.000 εκέξεο) αλαθέξεηαη ωρ ημέπερ επγαζίαρ, ήηοι 

ππαγμαηικήρ παπαζσεθείζαρ επγαζίαρ, όπος απαιηείηαι ενεπγόρ αζθαλιζηικόρ δεζμόρ θαη όρη 

ρξόλνο πιαζκαηηθήο αζθάιηζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Ωο πξνο ηελ ζηξαηησηηθή ππεξεζία 

ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο άλεπ ακνηβήο από ηνπο πνιίηεο (λ. 2054/52), όπνπ 

πξνβιέπεηαη όηη ν ρξόλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ινγίδεηαη σο ρξόλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο, 

δύλαληαη λα ππνινγηζζνύλ κόλν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 1.500 ή 1.000 εκεξώλ ζπλνιηθήο εξγαζίαο 

(αζθάιηζεο) αληίζηνηρα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ύπαξμε αξκνδηόηεηαο ζην ηειεπηαίν Φνξέα 

αζθάιηζεο.   

Τα αλσηέξσ πξνβιέπνληαη πιένλ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ πξόζθαηνπ λόκνπ 

4387/2016.  

Ωο εθ ηνύηνπ, νη ρξόλνη αζθάιηζεο πνπ κπνξνύλ λα αλαγλσξηζηνύλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

40 ηνπ λ. 3996/2011 δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ αξκνδηόηεηαο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, κε εμαίξεζε ην ρξόλν ζηξαηησηηθήο 

ππεξεζίαο (άξζξν 8 ηνπ λ. 2054/1952 όπσο έρεη εξκελεπηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. δ. 

2961/1954) ν νπνίνο ιακβάλεηαη ππόςε κόλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο γηα 

ζπληαμηνδνηήζεηο ιόγσ γήξαηνο (1.500 ή 1.000 ε. α ζην α’ θαη β’ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αληίζηνηρα) 

θαη όρη γηα ηηο απαηηνύκελεο 500 ή 300 ε. α. θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηε δηαθνπή ηεο 

απαζρόιεζεο ή ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Γηα ηηο 500 ή 300 ε. α. ηνπ α’ ή β’ ζηαδίνπ απαηηείηαη 

πξαγκαηηθή αζθάιηζε, δειαδή είηε εξγαζία (ππνρξεσηηθή αζθάιηζε) είηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε ζην 

ηειεπηαίν θνξέα πνπ ππαγόηαλ ππνρξεσηηθά ν αζθαιηζκέλνο. Σηηο δε ζπληαμηνδνηήζεηο ιόγσ 

αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο γηα ηηο 300 ε. α. ηεο 

ηειεπηαία πεληαεηίαο κόλν αλ ζπκπίπηεη ρξνληθά. 

 

Καηόπηλ απηώλ, παξαθαινύκε λα ηξνπνπνηεζεί άκεζα ε ζρεηηθή Εγθύθιηό ζαο ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ. 

 

                                                                                               Ο Πποϊζηάμενορ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Κ. Α. 

 

 

                    πςπίδων Κοκκινάκηρ 
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