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ΘΕΜΑ : «Εφαρµογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισµένους του
ΕΤΑΑ»
Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016 ρυθµίζεται το καθεστώς ασφάλισης
και συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων που ασκούν περισσότερες της µιας
επαγγελµατικές δραστηριότητες ή για την ίδια επαγγελµατική δραστηριότητα έχουν
υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση περισσότερων του ενός φορέων κοινωνικής
ασφάλισης ή του ∆ηµοσίου, βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων

των εντασσόµενων στον ΕΦΚΑ φορέων, όπως ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του
ν.4387/2016.
Ειδικότερα, µε τις παραγράφους 3, 4 και 5 ρυθµίζεται το καθεστώς ασφάλισης και
συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων που για την ίδια απασχόληση υπάγονται στην
υποχρεωτική ασφάλιση δύο φορέων κύριας ασφάλισης ή ενός φορέα κύριας
ασφάλισης και του ∆ηµοσίου (π.χ µηχανικός του ∆ηµοσίου που υπάγεται
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου και του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε ή ιατρός του
ΕΣΥ που υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου και του ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ).
Α. Καταβολή Εισφοράς
Ι. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι οι ασφαλισµένοι,
πριν και µετά την 1/1/1993, για τους οποίους για την ίδια απασχόληση προκύπτει
υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης,
συµπεριλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου, καταβάλλουν υποχρεωτικά από 1/1/2017 µία
ασφαλιστική εισφορά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016
για τους εµµίσθους ασφαλισµένους.
Για τους µέχρι 31/12/1992 (παλαιούς) ασφαλισµένους της ανωτέρω κατηγορίας
δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς,
κατόπιν σχετικής αίτησής τους, προκειµένου να θεµελιώσουν δεύτερο
συνταξιοδοτικό δικαίωµα γήρατος ή αναπηρίας ή να προσαυξήσουν το χρόνο
ασφάλισής τους. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος καταβάλλει το συνολικό
ποσοστό εισφοράς (ασφαλισµένου και εργοδότη), το οποίο ανέρχεται σε 20%.
Συνεπώς, από 1/1/2017 και µετά προκύπτει υποχρέωση καταβολής µίας
υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς (υπέρ ΕΦΚΑ), το ύψος της οποίας καθορίζεται
σε 6,67% για τον ασφαλισµένο και σε 13,33% για τον εργοδότη (µε κατά περίπτωση
µεταβατικές διατάξεις µέχρι 31-12-2019), επί των αποδοχών του ασφαλισµένου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 5 (παρ. 2γ) και 38 του ν.4387/2016, καθώς και
στην αριθµ.111482/0092/2016 ΚΥΑ (Β' 4005).
Το ύψος της εισφοράς για την προαιρετική ασφάλιση ορίζεται σε 20%, επί των
αποδοχών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016 και
παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στον ΕΦΚΑ.
Το δικαίωµα καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς µπορεί να ασκηθεί
οποτεδήποτε. Επίσης, λόγω του προαιρετικού της χαρακτήρα, µπορεί να διακοπεί
οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικότητα, ο δε ασφαλισµένος, µπορεί να επανέλθει µε νέα
αίτησή του και να συνεχίσει την προαιρετική καταβολή, για όσες φορές επιθυµεί.
Επισηµαίνεται όµως ότι, οι σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα καταβληθείσες εισφορές
σε καµία περίπτωση δεν επιστρέφονται.
ΙΙ. Ως προς την επικουρική ασφάλιση τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται στον
κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταβάλλοντας την εισφορά των
εµµίσθων ασφαλισµένων.

Ως προς την ασφάλιση για πρόνοια οι ασφαλισµένοι, πριν και µετά την 1/1/1993, για
τους οποίους για την ίδια απασχόληση προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε
περισσότερους του ενός φορείς πρόνοιας, καταβάλλουν υποχρεωτικά από 1/1/2017
µία ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µετά από
επιλογή τους.
Για τους ασφαλισµένους της ανωτέρω κατηγορίας δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής
καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα
νοµοθεσία, κατόπιν σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος
καταβάλλει το συνολικό ποσοστό εισφοράς (ασφαλισµένου και εργοδότη).
Συνεπώς, από 1/1/2017 και µετά προκύπτει υποχρέωση καταβολής µίας
υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς (υπέρ ΕΤΕΑΕΠ), το ύψος της οποίας
καθορίζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 5 (παρ. 2γ) και 35 του
ν.4387/2016, καθώς και στην αριθµ. 111482/0092/30.11.2016 ΚΥΑ (Β' 4005).
ΙΙΙ. Όσον αφορά στην ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης
εφαρµόζεται υποχρεωτικά η παρ. 1 του άρθρου 41.
Ειδικότερα, η εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 7,10% και κατανέµεται κατά
ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος (εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισµένο
και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη), και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήµα (εκ του
οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισµένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη).
Για τους υπακτέους στον ΕΦΚΑ - προερχόµενους από το ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ
εξακολουθεί να καταβάλλεται και η εισφορά υπέρ της Στέγης Υγειονοµικών, όπως
ισχύει (2€ µηνιαίως).
Σε περίπτωση επιλογής προαιρετικής καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς
δεν καταβάλλεται δεύτερη εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης.
Παράδειγµα 1
Μηχανικός του ∆ηµοσίου, ασφαλισµένος µέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισµένος)
που έχει διοριστεί στο ∆ηµόσιο µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, υπάγεται σήµερα
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου και του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε. Από 1/1/2017
και µετά, ο εν λόγω ασφαλισµένος καταβάλλει µία ασφαλιστική εισφορά υπέρ
ΕΦΚΑ. Μέχρι 31/12/2016, για το εν λόγω ασφαλισµένο οι ασφαλιστικές εισφορές
έχουν διαµορφωθεί ως εξής:
α. Για την ασφάλιση του ∆ηµοσίου, ο ασφαλισµένος καταβάλλει εισφορά ύψους
6,67% και δεν προβλέπεται εργοδοτική εισφορά
β. Για την ασφάλιση του ΤΣΜΕ∆Ε, ο ασφαλισµένος καταβάλλει εισφορά ύψους
6,67% και ο εργοδότης ύψους 13,33%.
Συνεπώς, από 1/1/2017, για την υποχρεωτική ασφάλιση καταβάλλεται µηνιαία
εισφορά ύψους 6,67% από τον ασφαλισµένο και 13,33% από τον εργοδότη, επί των
αποδοχών του ασφαλισµένου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 5 (παρ. 2γ) και
38 του ν.4387/2016, καθώς και στην αριθµ. 111482/0092/30.11.2016 ΚΥΑ (Β' 4005).
Εάν ο εν λόγω ασφαλισµένος επιλέξει να καταβάλλει προαιρετικά δεύτερη
ασφαλιστική εισφορά, το ύψος αυτής διαµορφώνεται σε 20% επί των αποδοχών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016.

Παράδειγµα 2
Ιατρός του ΕΣΥ, ασφαλισµένος µέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισµένος) που έχει
διοριστεί στο ∆ηµόσιο µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, υπάγεται σήµερα
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου και του ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ. Από 1/1/2017
και µετά, ο εν λόγω ασφαλισµένος καταβάλλει µία ασφαλιστική εισφορά υπέρ
ΕΦΚΑ. Μέχρι 31/12/2016, για τον εν λόγω ασφαλισµένο οι ασφαλιστικές εισφορές
έχουν διαµορφωθεί ως εξής:
α. Για την ασφάλιση του ∆ηµοσίου, ο ασφαλισµένος καταβάλλει εισφορά ύψους
6,67% και δεν προβλέπεται εργοδοτική εισφορά
β. Για την ασφάλιση του ΤΣΑΥ, ο ασφαλισµένος καταβάλλει εισφορά ύψους €188,30
και ο εργοδότης ύψους 13,33%.
Συνεπώς, από 1/1/2017, για την υποχρεωτική ασφάλιση καταβάλλεται µηνιαία
εισφορά ύψους 6,67% από τον ασφαλισµένο και 13,33% από τον εργοδότη, επί των
αποδοχών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 5 (παρ. 2γ) και 38 του ν.4387/2016,
καθώς και στην αριθµ. 111482/0092/30.11.2016 ΚΥΑ (Β' 4005).
Εάν ο εν λόγω ασφαλισµένος επιλέξει να καταβάλλει προαιρετικά δεύτερη
ασφαλιστική εισφορά, το ύψος αυτής διαµορφώνεται σε 20% επί των αποδοχών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016.
Παράδειγµα 3
Φαρµακοποιός του ∆ηµοσίου, ασφαλισµένος µέχρι 31/12/1992 (παλαιός
ασφαλισµένος) που έχει διοριστεί στο ∆ηµόσιο µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία,
υπάγεται σήµερα υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου και του ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ.
Από 1/1/2017 και µετά, ο εν λόγω ασφαλισµένος καταβάλλει µία ασφαλιστική
εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ.
Μέχρι 31/12/2016, για το εν λόγω ασφαλισµένο οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν
διαµορφωθεί ως εξής:
α. Για την ασφάλιση του ∆ηµοσίου, ο ασφαλισµένος καταβάλλει εισφορά ύψους
6,67% και δεν προβλέπεται εργοδοτική εισφορά
β. Για την ασφάλιση του ΤΣΑΥ, ο ασφαλισµένος καταβάλλει εισφορά ύψους €188,30
και δεν προβλέπεται εργοδοτική εισφορά
Συνεπώς, από 1/1/2017, για την υποχρεωτική ασφάλιση καταβάλλεται µηνιαία
εισφορά ύψους 6,67% από τον ασφαλισµένο και 3,34% από τον εργοδότη από
1/1/2017 (µεταβατική προσαρµογή της εργοδοτικής εισφοράς : 6,67% από 1/1/2018,
10,00% από 1/1/2019 και 13,33% από 1/1/2020), επί των αποδοχών, σύµφωνα µε τα
στα άρθρα 5 (παρ. 2γ) και 38 του ν.4387/2016, καθώς και στην αριθµ.
111482/0092/30.11.2016 ΚΥΑ (Β' 4005).
Εάν ο εν λόγω ασφαλισµένος επιλέξει να καταβάλλει προαιρετικά δεύτερη
ασφαλιστική εισφορά, το ύψος αυτής διαµορφώνεται σε 20% επί των αποδοχών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016.
Παράδειγµα 4
∆ικαστικός υπάλληλος, ασφαλισµένος µέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισµένος) που
έχει διοριστεί στο ∆ηµόσιο µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, υπάγεται σήµερα
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου και του ΕΤΑΑ - Τοµέας Ασφάλισης
Νοµικών. Από 1/1/2017 και µετά, ο εν λόγω ασφαλισµένος καταβάλλει µία
ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ.

Μέχρι 31/12/2016, για το εν λόγω ασφαλισµένο οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν
διαµορφωθεί ως εξής:
α. Για την ασφάλιση του ∆ηµοσίου, ο ασφαλισµένος καταβάλλει εισφορά ύψους
6,67% και δεν προβλέπεται εργοδοτική εισφορά
β. Για την ασφάλιση του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, ο ασφαλισµένος καταβάλλει
εισφορά ύψους €61,66 και δεν προβλέπεται εργοδοτική εισφορά Συνεπώς, από
1/1/2017, για την υποχρεωτική ασφάλιση καταβάλλεται µηνιαία εισφορά ύψους
6,67% από τον ασφαλισµένο και 3,34% από τον εργοδότη από 1/1/2017 (µεταβατική
προσαρµογή της εργοδοτικής εισφοράς : 6,67% από 1/1/2018, 10,00% από 1/1/2019
και 13,33% από 1/1/2020), επί των αποδοχών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 5
(παρ. 2γ) και 38 του ν.4387/2016, καθώς και στην αριθµ. 111482/0092/30.11.2016
ΚΥΑ (Β' 4005).
Εάν ο εν λόγω ασφαλισµένος επιλέξει να καταβάλλει προαιρετικά δεύτερη
ασφαλιστική εισφορά, το ύψος αυτής διαµορφώνεται σε 20% επί των αποδοχών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016.
Παράδειγµα 5
Μηχανικός του ∆ηµοσίου, ασφαλισµένος µέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισµένος)
που έχει διοριστεί στο ∆ηµόσιο µετά την 1/1/1993, υπάγεται σήµερα υποχρεωτικά
στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε και προαιρετικά στο ∆ηµόσιο. Από 1/1/2017
και µετά, ο εν λόγω ασφαλισµένος καταβάλλει µία ασφαλιστική εισφορά υπέρ
ΕΦΚΑ. Μέχρι 31/12/2016, για το εν λόγω ασφαλισµένο οι ασφαλιστικές εισφορές
έχουν διαµορφωθεί ως εξής:
α. Για την ασφάλιση του ΤΣΜΕ∆Ε, ο ασφαλισµένος καταβάλλει εισφορά ύψους
6,67% και ο εργοδότης εισφορά ύψους 13,33%.
β. Για την προαιρετική ασφάλιση του ∆ηµοσίου ο ασφαλισµένος καταβάλλει εισφορά
ύψους 6,67%
Συνεπώς, από 1/1/2017, για την υποχρεωτική ασφάλιση καταβάλλεται µηνιαία
εισφορά ύψους 6,67% από τον ασφαλισµένο και 13,33% από τον εργοδότη, επί των
αποδοχών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 5 (παρ. 2γ) και 38 του ν.4387/2016,
καθώς και στην αριθµ. 111482/0092/30.11.2016 ΚΥΑ (Β' 4005).
Εάν ο εν λόγω ασφαλισµένος συνεχίσει την προαιρετική του ασφάλιση εξακολουθεί
να καταβάλλει µηνιαία εισφορά ύψους 6,67% επί των αποδοχών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016.
Παράδειγµα 6
Οδοντίατρος του ΕΣΥ, ασφαλισµένος από 1/1/1993 (νέος ασφαλισµένος) υπάγεται
σήµερα υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, καταβάλλοντας ο
ασφαλισµένος εισφορά ύψους 6,67% και ο εργοδότης 13,33%.
Από 1/1/2017 και µετά, ο εν λόγω ασφαλισµένος καταβάλλει µία ασφαλιστική
εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, ύψους 6,67% για τον ασφαλισµένο και 13,33% για τον
εργοδότη, επί των αποδοχών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του
ν.4387/2016.
Εάν πρόκειται για οδοντίατρο του ∆ηµοσίου, για τον οποίο δεν προβλέπεται η
καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, το ύψος της υποχρεωτικής εισφοράς ανέρχεται σε
6,67% για τον ασφαλισµένο και σε 3,33% για τον εργοδότη από 1/1/2017
(µεταβατική προσαρµογή της εργοδοτικής εισφοράς : 6,67% από 1/1/2018, 10,00%
από 1/1/2019 και 13,33% από 1/1/2020), επί των αποδοχών, σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στα άρθρα 5 (παρ. 2γ) και 38 του ν.4387/2016, καθώς και στην αριθµ.
111482/0092/30.11.2016 ΚΥΑ (Β' 4005).
Β. Αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης
Σύµφωνα µε την παρ. 5 του κοινοποιούµενου άρθρου, για τον υπολογισµό της
ανταποδοτικής σύνταξης των προσώπων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
παρ. 3 και 4 για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 8 και 28 του ν.4387/2016, και η επιπλέον παροχή,
για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται µε ετήσιο
συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε µία ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον
εισφοράς. Ο συντάξιµος µισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαµβάνοντας
υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον εισφοράς.
Επισηµαίνουµε ότι ο χρόνος από 1/1/2017 και εφεξής θεωρείται ως χρόνος
ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, και οι ασφαλισµένοι θα επιλέγουν κατά τη συνταξιοδότησή
τους σε ποιόν από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης ή το
∆ηµόσιο θα προσµετρήσουν το χρόνο αυτό.
Από τον συνδυασµό των παρ. 4 και 5 του κοινοποιούµενου άρθρου, διακρίνονται οι
εξής περιπτώσεις ως προς την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης:
α) οι µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένοι που είχαν υποχρεωτικά δύο φορείς ασφάλισης
(για παράδειγµα ∆ηµόσιο και ΤΣΜΕ∆Ε ή ∆ηµόσιο και ΤΣΑΥ), εάν δεν προβούν σε
προαιρετική ασφάλιση για τη θεµελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
λόγω γήρατος ή αναπηρίας, θα λάβουν προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξής
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του κοινοποιούµενου άρθρου, για το
χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιήσει µέχρι 31/12/2016 στο φορέα κύριας
ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο χωρίς να ελέγχεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης του δεύτερου φορέα.
Παράδειγµα 7
Μηχανικός του ∆ηµοσίου µε υποχρεωτική ασφάλιση στο ∆ηµόσιο και το ΤΣΜΕ∆Ε,
καταβάλλει από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ µόνο την προβλεπόµενη υποχρεωτική εισφορά
(6,67% εισφορά ασφαλισµένου, 13,33% εισφορά εργοδότη).
Ο ασφαλισµένος επιλέγει κατά τη συνταξιοδότησή του να προσµετρήσει το χρόνο
ασφάλισης στον ΕΦΚΑ στο χρόνο ασφάλισης του ∆ηµοσίου που έχει
πραγµατοποιηθεί µέχρι 31/12/2016, προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί µε
προϋποθέσεις ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος θα λάβει
ανταποδοτική σύνταξη σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.4387/2016 για το χρόνο
ασφάλισης στο ∆ηµόσιο και τον ΕΦΚΑ, και προσαύξηση της ανταποδοτικής
σύνταξης σύµφωνα µε την παρ. 5 για το χρόνο ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε µέχρι
31/12/2016.
Αντίστοιχα, ο ασφαλισµένος µπορεί να επιλέξει κατά τη συνταξιοδότησή του να
προσµετρήσει το χρόνο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ στο χρόνο ασφάλισης του ΤΣΜΕ∆Ε,
που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι 31/12/2016, προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί µε
προϋποθέσεις ΤΣΜΕ∆Ε. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος θα λάβει

ανταποδοτική σύνταξη σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 28 του ν.4387/2016 για το χρόνο
ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε και τον ΕΦΚΑ, και προσαύξηση της ανταποδοτικής
σύνταξης σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.4387/2016.
β) οι µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένοι που είχαν υποχρεωτικά δύο φορείς ασφάλισης
(για παράδειγµα ∆ηµόσιο και ΤΣΜΕ∆Ε ή ∆ηµόσιο και ΤΣΑΥ), εάν προβούν σε
προαιρετική ασφάλιση για τη θεµελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
λόγω γήρατος ή αναπηρίας, θα λάβουν δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στα άρθρα 8 και 28 του ν.4387/2016. Στην περίπτωση αυτή για τη
χορήγηση της δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης ελέγχεται εάν κατά την ηµεροµηνία
συνταξιοδότησης πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης δεύτερης σύνταξης γήρατος ή
αναπηρίας, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους διπλοσυνταξιούχους (67ο έτος της
ηλικίας και 20 έτη ασφάλισης ή 16 έτη ασφάλισης για µειωµένη σύνταξη κατά 50% ή
οι προϋποθέσεις που ισχύουν ανά φορέα για τη λήψη σύνταξης σε περίπτωση
ταυτόχρονης συνταξιοδότησης ή 12 έτη ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω
αναπηρίας).
Εάν δεν συµπληρώνονται οι προϋποθέσεις για τη λήψη δεύτερη ανταποδοτικής
σύνταξης, ο ασφαλισµένος λαµβάνει προσαύξηση της πρώτης ανταποδοτικής
σύνταξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του κοινοποιούµενου άρθρου.
Εάν τα εν λόγω πρόσωπα έχουν θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα για τη λήψη
δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης µέχρι 31/12/2016, έχουν τη δυνατότητα να µην
προβούν σε προαιρετική καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς από 1-1-2017, θα λάβουν
όµως δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη, για το χρόνο ασφάλισης που έχουν
συµπληρώσει µέχρι 31/12/2016.
Σηµειώνουµε ότι το δικαίωµα για τη λήψη της δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης
λόγω γήρατος ή αναπηρίας θα πρέπει να έχει θεµελιωθεί κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση ο ασφαλισµένος
λαµβάνει προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 5 του κοινοποιούµενου άρθρου.
Παράδειγµα 8
Μηχανικός του ∆ηµοσίου µε υποχρεωτική ασφάλιση στο ∆ηµόσιο και το ΤΣΜΕ∆Ε,
καταβάλλει από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ την προβλεπόµενη υποχρεωτική εισφορά
(6,67% εισφορά ασφαλισµένου, 13,33% εισφορά εργοδότη) και την προαιρετική
εισφορά ύψους 20%.
Εάν ο ασφαλισµένος κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης
στον ΕΦΚΑ έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα τόσο µε τις προϋποθέσεις
του ∆ηµοσίου όσο και µε τις προϋποθέσεις του ΤΣΜΕ∆Ε, τότε ο ασφαλισµένος θα
λάβει δύο ανταποδοτικές συντάξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 28 του ν.4387/2016:
α. η πρώτη ανταποδοτική σύνταξη θα αφορά το χρόνο ασφάλισης µέχρι 31/12/2016
σε έναν από τους δύο προγενέστερους φορείς (∆ηµόσιο ή ΤΣΜΕ∆Ε) και τον χρόνο
υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017.

β. η δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη θα αφορά το χρόνο ασφάλισης µέχρι 31/12/2016
στον έτερο από τους δύο προγενέστερους φορείς (∆ηµόσιο ή ΤΣΜΕ∆Ε) και το χρόνο
προαιρετικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017.
Αντίθετα, εάν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης στον
ΕΦΚΑ ο ασφαλισµένος θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε βάση τις
προϋποθέσεις ενός µόνο φορέα (για παράδειγµα του ∆ηµοσίου), ο ασφαλισµένος θα
λάβει µία ανταποδοτική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης στο ∆ηµόσιο µέχρι
31/12/2016 και το χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017, ενώ
για το χρόνο ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε µέχρι 31/12/2016 και τον προαιρετικό χρόνο
ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 θα λάβει προσαύξηση της ανταποδοτικής
σύνταξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του κοινοποιούµενου άρθρου.
γ) οι από 1/1/1993 ασφαλισµένοι που βάσει του άρθρου 39 του ν.2084/1992, όπως
ίσχυε είχαν έναν υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης, εξακολουθούν να καταβάλλουν µία
υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά και συνεπώς θα λάβουν ανταποδοτική σύνταξη
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8 και 28 του ν.4387/2016.
Σε περίπτωση που είχαν υπαχθεί σε προαιρετική ασφάλιση, µπορούν να συνεχίσουν
την προαιρετική ασφάλισή τους προκειµένου να λάβουν δεύτερη ανταποδοτική
σύνταξη, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος ή αναπηρίας. Εάν τα πρόσωπα αυτά διακόψουν την προαιρετική τους
ασφάλιση χωρίς να θεµελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωµα, τότε για το χρόνο
προαιρετικής ασφάλισης πριν και µετά την 1/1/2017 θα λάβουν προσαύξηση της
ανταποδοτικής σύνταξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του
κοινοποιούµενου άρθρου.
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