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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑTA Α΄ & Β΄ 

Tαχ. Δ/νση     : Σταδίου 29                                                         
Ταχ. Κωδικας : 10110 Αθήνα 
Fax                   : 2103368148 
Τηλέφωνα     : 2131516774, -777, 2103368157  
                          (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα) 
                          2131516746, -748, -778   

              (μισθωτοί δημόσιου τομέα &    
    αυτοαπασχολούμενοι) 

E-mail             : proasf@ypakp.gr 

                    
                                           Αθήνα,   16  Ιουνίου 2017 
              Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/οικ.7262/Δ15.110      
 
 
  Προς:      ΕΤΕΑΕΠ 
                   Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 
              α. Γραφείο Διοικητή 

   Φιλελλήνων 13 -15, 10557 Αθήνα 
              β. Αυτοτελές Τμήμα  

   Υποστήριξης Ασφάλισης & Παροχών 
   Σταδίου 24,  10561 Αθήνα  
 

 Κοιν.:   1. ΕΦΚΑ  
                   Γραφείο Διοικητή 
                   Αγ. Κωνσταντίνου 8, 10241 Αθήνα 
               2. Εθνική Αναλογιστική Αρχή 

               Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

 
 

 

          ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5β του άρθρου 42 του 
ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για τον 
καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ. 

           Σχετ.:  Η Φ80020/οικ.26308/Δ15.476/30.6.2016 (ΑΔΑ: ΩΤΝ4465Θ1Ω-ΣΕΕ) εγκύκλιος 
του Υπουργείου μας. 

       

         Σε συνέχεια της (α) σχετικής εγκυκλίου μας και με αφορμή ερωτήματα που έχετε 
υποβάλει στο Υπουργείο, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5β του 
άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 
ως προς τον υπολογισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους 
μέχρι 31.12.2013, διευκρινίζονται τα εξής: 

       1. Οι διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 96 παρ. 1 του ν.4387/2016, εφαρμόζονται σε όλες τις αιτήσεις 
συνταξιοδότησης  που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται στο ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) από 
1.1.2015 και εφεξής, με έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1.1.2015 και μετά.  

          Συνεπώς, σε όσες από τις ανωτέρω αιτήσεις έχει εκδοθεί απόφαση 
συνταξιοδότησης, πριν ή μετά την ισχύ του ν. 4387/2016, με βάση το προγενέστερο 
νομικό πλαίσιο, οι αποφάσεις αυτές  είναι μη νόμιμες και πρέπει να αναθεωρηθούν 
οίκοθεν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που τις εξέδωσαν. Σε καμία περίπτωση δεν 
αντιμετωπίζονται όπως οι νομίμως εκδοθείσες καταβαλλόμενες ή καταβλητέες την 
12.5.2016 επικουρικές συντάξεις, οι οποίες αναπροσαρμόζονται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και της ΥΑ οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605). 

        2. Αιτήσεις, όμως, συνταξιοδότησης (γήρατος-αναπηρίας-θανάτου)  που έχουν 
υποβληθεί στο ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 και μετά, και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών 
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διατάξεων  η καταβολή της σύνταξης ανατρέχει σε χρόνο πριν την 1.1.2015, κρίνονται ως 
προς τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης με βάση το ισχύον κατά την έναρξη 
καταβολής της σύνταξης προγενέστερο νομικό πλαίσιο. Η σύνταξη, στη συνέχεια, 
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του ν.4387/2016 και 
της Υπουργικής Απόφασης οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605). 

       3. Αιτήσεις συνταξιοδότησης με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι οποίες 
κατατέθηκαν μέχρι και την 31.12.2014 και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών 
διατάξεων η έναρξη καταβολής της σύνταξης αρχίζει μετά την 1.1.2015, κρίνονται ως προς 
τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση το προγενέστερο νομικό πλαίσιο και, στη συνέχεια, 
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του ν.4387/2016 και 
της Υπουργικής Απόφασης οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605). 

      4. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, συνταξιοδότησης  με αναστολή καταβολής της σύνταξης 
(λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας), είτε έχει εκδοθεί 
συνταξιοδοτική απόφαση, είτε η απόφαση αυτή εκκρεμεί, το ποσό της σύνταξης 
καθορίζεται με βάση το νομικό πλαίσιο που ισχύει κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής της, 
κατ’ ανάλογη εφαρμογή με τα ισχύοντα στον φορέα κύριας ασφάλισης (άρθρο 94                        
ν. 4387/2016). Ως εκ τούτου, εφόσον το απαιτούμενο για συνταξιοδότηση όριο ηλικίας 
συμπληρώνεται μετά την 1.1.2015 και, συνεπώς, η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται 
μετά την ημερομηνία αυτή, η σύνταξη υπολογίζεται (ή επανυπολογίζεται μετά τη λήξη της 
αναστολής)  σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

     5. Κατ’ αντιστοιχία, επίσης, με τον κύριο φορέα ασφάλισης στη συνταξιοδότηση λόγω 
αναπηρίας, κριτήριο για το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ως προς τον υπολογισμό του 
ποσού της επικουρικής σύνταξης είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
συνταξιοδότησης, εκτός εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν έχει διακοπεί η εργασία, 
οπότε κριτήριο είναι η ημερομηνία διακοπής της  εργασίας του ασφαλισμένου.  

           Στις περιπτώσεις παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται το προγενέστερο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 νομικό πλαίσιο ως προς 
τον υπολογισμό της σύνταξης, ανεξάρτητα εάν η σχετική αίτηση για την εκ νέου κρίση από 
τα ΚΕ.Π.Α. υποβλήθηκε πριν ή μετά την 1.1.2015. Σε περίπτωση, όμως, που προκύπτει 
διακοπή της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η σύνταξη επαναχορηγείται μετά την 
1.1.2015, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο. Ομοίως, σε 
περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη 
γήρατος μετά την 1.1.2015, ο υπολογισμός της σύνταξης γήρατος γίνεται με βάση το νέο 
νομικό πλαίσιο. 

      6. Στις περιπτώσεις αιτήσεων μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου 
του Ταμείου, διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός της σύνταξης των δικαιοδόχων μελών 
πραγματοποιείται με βάση τα ποσοστά σύνταξης που ορίζονται στις επιμέρους 
καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων μέχρι την έκδοση του 
Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ. 

     7. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, 
διευκρινίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου (13.5.2016) το πρώην ΕΤΕΑ και από 
1.1.2017 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ χορηγεί αποκλειστικά την 
επικουρική σύνταξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο αυτό, και  παύει να χορηγεί λοιπές 
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παροχές πλην της επικουρικής σύνταξης, όπως έξοδα κηδείας, επίδομα απολύτου 
αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου-τέκνων).  

       Αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας που έχουν 
υποβληθεί μέχρι και την 12.5.2016 κρίνονται με βάση το προϊσχύον νομικό πλαίσιο 
(καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις), ενώ η προσαύξηση της σύνταξης λόγω 
οικογενειακών επιδομάτων παύει να χορηγείται σε όσους η σύνταξή τους υπολογίζεται 
με τον νέο τρόπο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή 
του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016. 

      8. Αναφορικά, τέλος, με τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 42 παρ. 5 περ. βα του 
ν.4052/2012, όπως ισχύει, θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας, μετά την 
τροποποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων με προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση του 
Υπουργείου μας. 

    

   
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου 
3. Γραφείo κας Γενικής Γραμματέως ΚΑ  
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών Κοιν. Ασφάλισης, 
    & Οικον. Υπηρεσιών   
5. Όλες τις Δ/νσεις & αυτοτελή τμήματα της ΓΓΚΑ   
6. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών  
7. Δ/νση Οικον. Εποπτείας & Επιθεώρησης Ν.Π.  
8. Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού &  
    Υπηρεσιών -ΙΡΙΔΑ 
9. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης 
    Τμήματα Α΄ & Β΄ (3 αντίγραφα)  

                                     Ο Υφυπουργός 
                    Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

                     & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

                      Αναστάσιος Πετρόπουλος 
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