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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Aπ. ππ.: Φ.1500/οικ.51523/2199 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ     

Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ                       

Γ/νζη Γ16 - Γιαδοσικήρ  

Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ            

 

Σμήμα Α - ςνηονιζμού & Δθαπμογήρ 

Γιαδοσικήρ Αζθάλιζηρ  

 

Πληποθ:  . Παπαϊωάννος  ΠΡΟ:  Όλοςρ ηοςρ Φοπείρ & Κλάδοςρ  

 (για θέμαηα διαδοσικήρ   Ππόνοιαρ 

 αζθάλιζηρ)   

Σηλέθωνο:    210 – 3368151   

Fax:   210 – 3368167   

e-mail: diad@ypakp.gr   

    

Πληποθ: Δ. πύπος  

Σμήμα Δθάπαξ Παποσών 

Γ/νζη Ππόζθεηηρ Αζθάλιζηρ 

(για θέμαηα εθάπαξ) 

  

Σηλέθωνο: 210 3368159   

    

Γιεύθςνζη: ηαδίος 29    

Σασ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα    

 

 

ΘΔΜΑ:  ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ διαδοσικήρ αζθάλιζηρ από ηοςρ Φοπείρ 

Ππόνοιαρ.  

ΥΔΣ: Σα ςπ’ απιθμ. Β2/61/2641/20.12.1983 & Φ.61/662/08.09.1992 έγγπαθα εγκςκλίων 

οδηγιών μαρ.   

 

 

 Η Υπεξεζία καο είλαη απνδέθηεο αηηεκάησλ θαη παξαπόλσλ αζθαιηζκέλσλ νη νπνίνη ήηαλ 

αζθαιηζκέλνη ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο θνξείο πξόλνηαο θαη δεηνύλ εθάπαμ βνήζεκα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. Εθόζνλ ζεκειηώλνπλ απηνηειέο δηθαίσκα ιήςεο εθάπαμ παξνρήο 

ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ απνλέκνληνο θνξέα πξόλνηαο, νη ινηπνί θνξείο πξόλνηαο δελ 

εθαξκόδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαη δελ ζπλππνινγίδνπλ ην ρξόλν αζθάιηζεο 

πνπ δηαλύζεθε ζε όινπο ηνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ απνλέκνληνο, γηα λα 

θαηαβάιινπλ ζην δηθαηνύρν ην πνζό ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο πνπ αλαινγεί ζην ρξόλν πνπ είρε ζηελ 

αζθάιηζή ηνπο.  

 Επ’απηώλ, ζεκεηώλνπκε ηα αθόινπζα: 

 

 1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.δ. 4202/1961 όπσο ηζρύνπλ, ηα πξόζσπα πνπ 

αζθαιίζηεθαλ δηαδνρηθά ζε πεξηζζόηεξα από έλα ηακεία, θιάδνπο ή ινγαξηαζκνύο πνπ ρνξεγνύλ 

εθάπαμ παξνρέο αλεμάξηεηα κε ηελ νλνκαζία ηνπο θαη ηε λνκηθή κνξθή ηνπο, δύλαληαη λα δεηήζνπλ 

από θαζέλα από ηνπο νξγαληζκνύο απηνύο μερσξηζηά, ηελ πξνζκέηξεζε ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο 

ζηνπο άιινπο νξγαληζκνύο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο εθάπαμ παξνρήο. 
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 Ο θάζε νξγαληζκόο ππνινγίδεη ην ρξόλν αζθάιηζεο πνπ δηαλύζεθε ζηνπο άιινπο 

νξγαληζκνύο, ζεσξεί όηη ν ρξόλνο απηόο δηαλύζεθε ζηελ αζθάιηζή ηνπ θαη εθαξκόδεη ηε λνκνζεζία 

ηνπ, ππνινγίδνληαο ην πνζό ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο κε βάζε ην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο πνπ 

δηαλύζεθε ζηνπο άιινπο νξγαληζκνύο θαη θαηαβάιιεη ζην δηθαηνύρν ην πνζό ηνπ εθάπαμ 

βνεζήκαηνο πνπ βαξύλεη απηόλ αλάινγα κε ην ρξόλν πνπ είρε ζηελ αζθάιηζή ηνπ. 

 Απαξαίηεηε δε θαη κνλαδηθή πξνϋπόζεζε γηα λα ελεξγνπνηεζεί ην δηθαίσκα πνπ παξέρεηαη 

από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο είλαη ε επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ, δειαδή λα ηύρεη ν 

αζθαιηζκέλνο θύξηαο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ή νξηζηηθήο αλαπεξίαο από νπνηνλδήπνηε θνξέα θαη 

λα πιεξνί ηηο ινηπέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ νηθείνπ ηακείνπ (άξζξα 38 θαη 56 ηνπ λ. 2084/1992). 

 Η επηινγή ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ζηνπο θνξείο πξόλνηαο έγθεηηαη ζηελ 

επρέξεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ, όπσο ζπκβαίλεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ζηνπο 

θνξείο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Ωζηόζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ θνξέσλ πξόλνηαο, πέξαλ 

ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα ππνβάιεη αίηεζε ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο μερσξηζηά, ελ 

αληηζέζεη κε ηνπο θνξείο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο όπνπ ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενύηαη λα 

ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο κόλν ζηνλ ηειεπηαίν θνξέα αζθάιηζήο ηνπ, δελ απαηηνύληαη 

εηδηθόηεξνη όξνη ή άιιεο πξνϋπνζέζεηο.  

 

 2. Σύκθσλα κε ζρεηηθή λνκνινγία (Σ.η.Ε. 1066/2010), αλ ν αζθαιηζκέλνο πνπ αζθαιίζηεθε 

δηαδνρηθά ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ νξγαληζκνύο ζεκειηώλεη απηνηειώο δηθαίσκα ρνξήγεζεο 

εθάπαμ ρξεκαηηθήο παξνρήο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ απνλέκνληνο νξγαληζκνύ, ην πνζό ηνπ 

εθάπαμ βνεζήκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ απηνύ δελ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ 

αζθάιηζεο πνπ δηαλύζεθε ζε όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο, αιιά κε βάζε ην ρξόλν πνπ 

είρε ν δηθαηνύρνο ζηελ αζθάιηζε ηνπ απνλέκνληνο νξγαληζκνύ. 

 Από ηα αλσηέξσ ηεθκαίξεηαη όηη απηό ηζρύεη μόνο για ηον απονέμονηα οπγανιζμό ζηνλ 

νπνίν ζεκειηώλεηαη απηνηειέο δηθαίσκα ιήςεο ηεο παξνρήο. Οη ππόινηπνη νξγαληζκνί νθείινπλ λα 

εθαξκόδνπλ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, λα ζπλππνινγίδνπλ ην ρξόλν 

αζθάιηζεο πνπ δηαλύζεθε ζε όινπο ηνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλσηέξσ 

απνλέκνληνο θαη λα θαηαβάιινπλ ζην δηθαηνύρν ην πνζό ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο πνπ αλαινγεί ζην 

ρξόλν πνπ είρε ζηελ αζθάιηζή ηνπο.  

 Η Απόθαζε 20/2001 ηνπ Σ.η.Ε. πνπ επηθαινύληαη νξηζκέλνη θνξείο πξόλνηαο, αθνξά 

πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ζεκειηώλεη δηθαίσκα ρνξήγεζεο εθάπαμ παξνρήο και ζηοςρ δύο 

οπγανιζμούρ ζηνπο νπνίνο ήηαλ αζθαιηζκέλνο. Επνκέλσο, εύινγα ην Σ.η.Ε. έθξηλε όηη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην πνζό ηνπ εθάπαμ ππνινγίδεηαη κόλν κε ην ρξόλν πνπ είρε ν δηθαηνύρνο ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ απνλέκνληα νξγαληζκνύ θαη όρη κε βάζε ην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο πνπ δηαλύζεθε 

δηαδνρηθά. 

 Η Απόθαζε 3775/2008 ηνπ Σ.η.Ε. πνπ επίζεο επηθαινύληαη νξηζκέλνη θνξείο πξόλνηαο θξίλεη 

ην νκνεηδέο ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη παξνρώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαη δελ αθνξά ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

 Τόζν από ηελ αλσηέξσ λνκνινγία όζν θαη από ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, ζπλάγεηαη όηη 

ν αζθαιηζκέλνο δύλαηαη λα δηθαησζεί εθάπαμ παξνρήο ζπλππνινγίδνληαο ην ρξόλν αζθάιηζεο πνπ 

δηαλύζεθε ζε όινπο ηνπο θνξείο Πξόλνηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, 

αθόκε θαη αλ έρεη ζεκειηώζεη απηνηειέο δηθαίσκα εθάπαμ βνεζήκαηνο ζε θάπνηνλ από απηνύο. 

 

 3. Έρεη παξαηεξεζεί όηη νη δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνη ελεκεξώλνληαη από ηηο Υπεξεζίεο 

νξηζκέλσλ θνξέσλ πξόλνηαο όηη ζε θάζε πεξίπησζε, όηαλ δελ έρνπλ ηηο ειάρηζηεο ρξνληθέο 

πξνϋπνζέζεηο ζηελ αζθάιηζή ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο ζύκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθό ησλ ελ ιόγσ θνξέσλ (π.ρ. 5 ή 15 έηε ζηελ αζθάιηζή ηνπο), δελ δηθαηνύληαη ιήςεο 

εθάπαμ βνεζήκαηνο από ηνλ θνξέα απηόλ, αθόκε θαη αλ έρνπλ ρξόλν αζθάιηζεο ζε άιινπο θνξείο 

πξόλνηαο.  

 Επηζεκαίλνπκε όηη, δνζέληνο όηη ν θάζε νξγαληζκόο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, ζεσξεί όηη ν ρξόλνο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ησλ ππνινίπσλ νξγαληζκώλ 

δηαλύζεθε ζηελ αζθάιηζή ηνπ, νη ειάρηζηεο απηέο ρξνληθέο πξνϋπνζέζεηο πληπούνηαι από ηο 
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ζςνολικό σπόνο διαδοσικήρ αζθάλιζηρ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν 

ηπρόλ ζεκειηώλεηαη απηνηειέο δηθαίσκα, θαη όρη κόλν από ην ρξόλν πνπ δηελύζε απνθιεηζηηθά ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ θάζε νξγαληζκνύ μερσξηζηά.    

 

 4. Ο πξώηηζηνο ζθνπόο ηνπ ζεζκνύ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο είλαη λα κελ ράλεη ν θάζε 

αζθαιηζκέλνο, εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο ή ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ, 

αζθαιηζηηθό ρξόλν πνπ δηέλπζε ζε δηάθνξα, αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο αζθαιηζηηθά ηακεία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηνπ βίνπ, δειαδή ρξόλν ν νπνίνο από κόλνο ηνπ δελ είλαη αξθεηόο γηα λα 

ζεκειηώζεη δηθαίσκα ζε αζθαιηζηηθή παξνρή.  

 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.δ. 4202/1961, όπσο ηζρύνπλ, νξίδνπλ ξεηά όηη ν ρξόλνο πνπ 

ζπλππνινγίδεηαη πξνθεηκέλνπ γηα ην εθάπαμ βνήζεκα είλαη εθείλνο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Εθόζνλ ινηπόλ έρνπλ θαηαβιεζεί νη πξνβιεπόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, 

ν δηαδξακώλ ρξόλνο δελ θαηαιύεηαη. Δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε αληίθεηηαη ζηε βαζηθή αξρή ηεο 

δηαδνρηθήο αζθάιηζεο όηη θαλέλαο ρξόλνο αζθάιηζεο δελ απόιιπηαη. 

 

 Ελόςεη όισλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε λα πξνβείηε άκεζα ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο θαη 

λα δηεθπεξαηώζεηε ηπρόλ ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ο Τθςποςπγόρ 

1. Γπαθείο Γεν. Γπαμμαηέα Κ.Α.    

2. Γπαθείο Γεν. Γιεςθςνηή Κ.Α.    

3. Γ/νζη Ππόζθεηηρ Αζθάλιζηρ – Γ15  

4. Γιεύθςνζη Γιαδοσικήρ Κ.Α. - Γ16 

Σμήμα Α 

Αναζηάζιορ Πεηπόποςλορ 
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