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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι στόχοι που έχουν τεθεί με τη στρατηγική ανάπτυξη αποβλέπουν όπως το Ταμείο
οργανωθεί έτσι ώστε να οδηγηθεί στη νέα εποχή, στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
στην εποχή της διαχείρισης της γνώσης και συγχρόνως να αποτελέσει το πρώτο πρότυπο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης της Ελλάδας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού συνεχίζεται η προσπάθεια να σας προσφέρουμε όλες τις
αναγκαίες υποδομές και μέσα ώστε να διευκολύνεται η εργασία σας.
Η συνεχής εκπαίδευση, η δημιουργία βοηθημάτων με μορφή αναλυτικών εγχειριδίων, η
δημιουργία βιβλιοθήκης και η εύκολη πρόσβαση των υπαλλήλων σε αυτά θα συμβάλλουν
αποφασιστικά στη διάχυση της γνώσης, έτσι ώστε το Ταμείο να διαθέτει άρτια και καλά
καταρτισμένο προσωπικό.
Ένα από τα θέματα της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας αφορά και τη μεταφορά των
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. που διορίζονται υπάλληλοι στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Αναλογιστικό Ισοδύναμο).
Με σκοπό να σας εφοδιάσουμε με το απαραίτητο βοήθημα σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του αναλογιστικού ισοδυνάμου, το Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και
Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με την καθ΄ ύλη αρμόδια Διεύθυνση, κατάρτισε το παρόν
εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει 11 κεφάλαια.
Τα κεφάλαια 1-6 αναφέρονται στην έννοια, τα πεδία και τη διαδικασία εφαρμογής, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο υπολογισμού του αναλογιστικού ισοδυνάμου.
Τα κεφάλαια 7-9 περιλαμβάνουν τις τρεις (3) διευκρινιστικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί
για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
Το κεφάλαιο 10 περιλαμβάνει χρήσιμους πίνακες για τον υπολογισμό του αναλογιστικού
ισοδυνάμου.
Τέλος, το κεφάλαιο 11 περιλαμβάνει όλη την ισχύουσα νομοθεσία.
Εκτός από τη φυσική του μορφή, το εγχειρίδιο διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή (PDF
Adobe Reader) στους υπολογιστές όλων των υπαλλήλων, επιτρέποντας την ανάγνωση, τη
γρήγορη αναζήτηση με λέξεις ή φράσεις «κλειδιά» και την εκτύπωση μέρους ή του συνόλου
του.
Το παρόν εγχειρίδιο είναι ένα δυναμικό, σύγχρονο και εξελίξιμο εργαλείο που διαρκώς θα
ενημερώνεται. Η επικαιροποίηση των περιεχομένων του θα γίνεται σε τακτά διαστήματα από
ειδικά εξουσιοδοτημένο υπάλληλο και γι΄ αυτό καλείστε όλοι σας να συμβάλετε με προτάσεις,
παρατηρήσεις και σχόλια προς το Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας,
προκειμένου να παραμείνει σύγχρονο και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των υπαλλήλων του
Ταμείου.
Η Διοίκηση του Ταμείου ευελπιστεί ότι το εγχειρίδιο αυτό θα διευκολύνει σημαντικά τους
υπαλλήλους στην εργασία τους και θα συμβάλει στην ευκολότερη και ταχύτερη διαδικασία
εφαρμογής των διατάξεων του αναλογιστικού ισοδυνάμου.
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Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους κ.κ. Μαρία Γραφάκου, Ζαφείρη Παγιώτα
και Παρασκευή Καρυώτη, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην κατάρτιση και την επεξεργασία
του παρόντος εγχειριδίου.
Αθήνα, Ιούνιος 2008
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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1.

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ασφαλιστικού ισοδύναμου ορίζουν οι διατάξεις
του άρθρου 9 του Ν. 2592/1998. Οι παρακάτω όροι σημαίνουν αντίστοιχα:
Α. α) Ευρωπαϊκές Κοινότητες:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς επίσης και τους οργανισμούς με
κοινοτικό προσανατολισμό που ήδη υπάρχουν ή που πρόκειται να δημιουργηθούν, των
οποίων ο κανονισμός περιλαμβάνει ταυτόσημες ή ανάλογες διατάξεις με αυτές του άρθρου
11 του παραρτήματος VIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Κοινοτικών
Υπαλλήλων.
β) Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης:
Τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό που έχουν εγκριθεί με
τον κανονισμό Ε.Ο.Κ., Ευρατόμ. Ε.Κ.Α.Χ. αριθμ. 259/1968 του Συμβουλίου των
Υπουργών της 28ης Φεβρουαρίου 1968.
γ) Οργανισμοί Σύνδεσης:
Τους ελληνικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται για να επικοινωνούν μεταξύ
τους και με τη αρμόδια Διεύθυνση της Διοίκησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη
διεκπεραίωση των αιτημάτων που υποβάλλονται κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
Β. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3075/2002 ορίζεται ότι οι διατάξεις
των άρθρων 9 έως 14 του Ν. 2592/1998 για το ασφαλιστικό ισοδύναμο έχουν ανάλογη
εφαρμογή και στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(European Central Bank), στον European organization for the safers of Air. Navigation
(Eurocontrol) και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank) και
οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν από την ισχύ του νόμου αυτού, δηλαδή από 5-12-2002.

2.

Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

Για το θέμα αυτό ορίζουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.
2592/1998, όπως αναφέρεται κατωτέρω.
Ο μέτοχος του Μ.Τ.Π.Υ. ο οποίος διέκοψε την ασφάλιση του σ' αυτό και αναλαμβάνει
υπηρεσία ως υπάλληλος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, μπορεί να μεταφέρει στο Κοινοτικό
Συνταξιοδοτικό Σύστημα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που απέκτησε στο Μ.Τ.Π.Υ. πριν
από την είσοδο του στις υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για τη μεταφορά των
δικαιωμάτων του, ο μέτοχος μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά του αναλογιστικού
ισοδύναμου, όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 4.
Το πιο πάνω δικαίωμα μπορεί να ασκήσει και ο υπάλληλος ο οποίος κατά τη διάρκεια
της κανονικής άδειας άνευ αποδοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού
Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απέκτησε
συνταξιοδοτικά δικαιώματα στο Μ.Τ.Π.Υ. κατά τη διάρκεια αυτής της άδειας, λόγω
απασχόλησης του στην Ελλάδα, και μέχρι την ημερομηνία της επαναφοράς του στην
υπηρεσία.
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3.

Οργανισμός σύνδεσης – διαδικασία

Για το θέμα αυτό ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2592/1998, όπως
αναφέρεται κατωτέρω.
Η αίτηση μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων διαβιβάζεται από τη Διοίκηση των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Μ.Τ.Π.Υ. μέσω του Οργανισμού Σύνδεσης μαζί με τα
απαραίτητα στοιχεία που υποβάλει με την αίτηση ο ασφαλισμένος.
Ως οργανισμός Σύνδεσης για τους υπαλλήλους του Δημοσίου των ΟΤΑ και των άλλων
Ν..Π.Δ.Δ. των οποίων οι συντάξεις διέπονται από δημοσιοϋπαλληλικές συνταξιοδοτικές
διατάξεις, ορίζεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δια της 47ης Διεύθυνσης
Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Ενστάσεων και Προσφυγών.
Ο οργανισμός σύνδεσης μεταξύ Ελλάδος και ΕΟΚ στέλνει απαραίτητα στο Μ.Τ.Π.Υ.
και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο 4. Το Μ.Τ.Π.Υ. μέσα
σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήψης της παραπάνω αίτησης, κοινοποιεί
στη Διοίκηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον ενδιαφερόμενο το ύψος του προς
μεταφορά κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί στο αναλογιστικό ισοδύναμο, καθώς και το
χρόνο ασφάλισης στο Μ.Τ.Π.Υ. Ο ενδιαφερόμενος, από την ημερομηνία που φέρει το
έγγραφο της κοινοποίησης του Μ.Τ.Π.Υ., πρέπει σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών να
δηλώσει εγγράφως στο Μ.Τ.Π.Υ. μέσω της Διοίκησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εάν
αποδέχεται τη μεταφορά του αναλογιστικού ισοδύναμου από το Ελληνικό Σύστημα στο
Σύστημα Συνταξιοδότησης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η δήλωση του
αυτή είναι οριστική και αμετάκλητη. Η πραγματική μεταφορά του κεφαλαίου από το
Μ.Τ.Π.Υ. γίνεται σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της οριστικής δήλωσης
αποδοχής μέσω του αρμόδιου Οργανισμού Σύνδεσης (Γ.Λ.Κ.).

4.

Δικαιολογητικά

Για τα δικαιολογητικά ορίζουν οι διατάξεις της υπ' αριθ. 57684/636/0092/1998
(ΦΕΚ 801/30-7-1998) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αναφέρεται
κατωτέρω.
Α) Κάθε μέτοχος που ζητά ατομικό μέρισμα πρέπει να υποβάλει:
1) Αίτηση.
2) Αντίγραφο της αποφάσεως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περί
κανονισμού συντάξεως, νόμιμα θεωρημένο και χαρτοσημασμένο.
3) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
4) Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α', εφόσον πρόκειται για άνδρα.
Αν η στρατιωτική υπηρεσία συμπίπτει με την πολιτική υπηρεσία θα υποβάλει και
βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται εάν έπαιρνε τις αποδοχές της πολιτικής θέσης.
5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παίρνει άλλο μέρισμα από το Μ.Τ.Π.Υ. για
οποιοδήποτε λόγο, εφ' όσον πρόκειται για γυναίκα.
6) Βεβαίωση αποδοχών του τελευταίου μήνα της μισθοδοσίας (των τριμήνων
αποδοχών).
7) Βεβαίωση προϋπηρεσίας, πριν από τη μονιμοποίηση, στην οποία θα φαίνεται με
ποία σχέση εργασίας υπηρέτησε (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με ποια
ιδιότητα (μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο) και εάν έγιναν κρατήσεις για το Μ.Τ.Π.Υ.
και σε ποιο ποσοστό (1%, 2%, 3%) κατά τη διάρκεια της.
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8) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρέτησαν σε Σχολεία της Αλλοδαπής, με απόσπαση
θα υποβάλουν απαραιτήτως βεβαίωση για τη διάρκεια αυτής και εάν ήταν, η
απόσπαση μετ' αποδοχών ή άνευ.
9) Βεβαίωση αρμόδιου επικουρικού Ταμείου (για προϋπηρεσία που εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Ν.Δ. 4202/61 και του Ν. 1405/83, περί διαδοχικής ασφάλισης
κλπ.) στην οποία φαίνεται ο χρόνος ασφάλισης, εάν δικαιώθηκε σύνταξης ή του
έγινε επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών απ' το Ταμείο αυτό.
Β) Εάν ο μέτοχος απεβίωσε στην υπηρεσία, η ορφανική οικογένεια πρέπει να υποβάλει
τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω (Α'). Στην περίπτωση που ο μέτοχος
(Α, Β) δεν δικαιούται Συντάξεως, θα υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται εκτός από το αντίγραφο της αποφάσεως του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
Γ) Εάν ο μέτοχος απεβίωσε και ήταν μερισματούχος η ορφανική οικογένεια πρέπει να
υποβάλει:
1) Αίτηση.
2) Αντίγραφο της αποφάσεως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περί
κανονισμού συντάξεως της ορφανικής οικογένειας.
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του Δήμου ή Κοινότητας, που ανήκε
ο αποβιώσας, στο οποίο να φαίνεται με ακρίβεια:
α) η ημερομηνία του θανάτου του μερισματούχου
β) εάν ο γάμος με την αιτούσα χήρα ήταν α', β' ή γ' και πότε έγινε
γ) τα ονόματα και η προσωπική κατάσταση των παιδιών (ημερομηνία γεννήσεως για
τα αγόρια και για τα κορίτσια αν είναι άγαμα ή έγγαμα)
δ) εάν ο γάμος, εξακολούθησε να υφίσταται από τότε που έγινε μέχρι και του
θανάτου του, χωρίς να διαλυθεί με διαζύγιο και
ε) εάν η αιτούσα εξακολουθεί να είναι χήρα.
4) Υπεύθυνη δήλωση της ορφανικής οικογένειας όπως αναφέρεται στο (Α5)
στοιχείο.

5.

Υπολογισμός του αναλογιστικού ισοδυνάμου

Για τον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 11
του Ν. 2592/1998, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Το αναλογιστικό ισοδύναμο που
μεταφέρεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι το γινόμενο του συντελεστή του
αναλογιστικού ισοδύναμου επί το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα εδικαιούτο ο αιτών
κατά την ημερομηνία περιέλευσης της αίτησης του στον οργανισμό Σύνδεσης ανεξάρτητα
από τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων απονομής σύνταξης και επί τον αριθμό
των ετησίως καταβαλλόμενων μηνιαίων συντάξεων.
Ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου των προηγούμενων παραγράφων
προκύπτει από τους πίνακες του παραρτήματος και προσδιορίζεται από το συνδυασμό της
ηλικίας του υπαλλήλου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στη Διοίκηση των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της ηλικίας έναρξης πληρωμής της σύνταξης του (ηλικία
θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος).
Ειδικότερα, ο εν λόγω συντελεστής προσδιορίζεται από το σημείο που
τέμνονται η οριζόντια στήλη της ηλικίας του αιτούντος (ή της αιτούσης) με την
κάθετη στήλη της ηλικίας έναρξης πληρωμής της σύνταξης του. Για τον προσδιορισμό της
έναρξης πληρωμής της σύνταξης συνεκτιμώνται όλα εκείνα τα στοιχεία που θα
λαμβάνονται υπόψη αν ο υπάλληλος αυτός είχε συνεχίσει και τερματίσει τη
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σταδιοδρομία του στην Ελλάδα, ήτοι ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση, φύλο,
οικογενειακή κατάσταση (γυναίκα έγγαμη, άγαμη, με ή χωρίς παιδιά, αριθμός παιδιών),
ηλικία και χρόνος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στις περιπτώσεις που
ως ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης προκύπτει μικρότερη από εκείνη που
έχει ο αιτών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στη Διοίκηση των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που έχει κατά το χρόνο αυτό της υποβολής της
αίτησης.
Έτσι, για τις ανάγκες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων η ηλικία του αιτούντος
προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του έτους υποβολής της αίτησης του στη Διοίκηση των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του έτους της γέννησης του. Δηλαδή για υπάλληλο που
γεννήθηκε το έτος 1931 και η αίτηση του υποβλήθηκε το έτος 1999 η ηλικία που θα ληφθεί
υπόψη προκύπτει από την αριθμητική διαφορά μεταξύ των ετών 1999 και 1931 (19991931), ήτοι λογίζεται 68 ετών.
Ο Οργανισμός Σύνδεσης (Γ.Λ.Κ.), κατά την πραγματική μεταφορά του αναλογιστικού
ισοδύναμου σύμφωνα με τα ανωτέρω, βεβαιώνει τόσο τη Διοίκηση των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όσο και τον ενδιαφερόμενο ότι το μεταφερόμενο ποσό αποτελεί το
αναλογιστικό ισοδύναμο των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που οφείλονται κατά την
ημερομηνία περιέλευσης της αίτησης στον αρμόδιο οργανισμό Σύνδεσης (Γ.Λ.Κ.) από το
Μ.Τ.Π.Υ., στο οποίο είχε υπαχθεί ο υπάλληλος πριν από την είσοδο του στην υπηρεσία των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ότι είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους φόρο ή κράτηση.
Η ημερομηνία περιέλευσης της αίτησης στο Γ.Λ.Κ. θεωρείται η ημερομηνία κατά την
οποία παρέλαβε το Γ.Λ.Κ. την αίτηση από τις Ε.Κ.

6.

Εφαρμογή των διατάξεων νια το ασφαλιστικό ισοδύναμο για όσους
έχουν διοριστεί στην ΕΟΚ μέχρι την ισχύ του Ν. 2592/1998 (18-31998)

Για το θέμα αυτό ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2598/1998
όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 18 και 19 του άρθρου 5 του Ν. 2703/1999,
όπως αναφέρεται κατωτέρω.
Οι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. οι οποίοι έχουν διορισθεί μέχρι την 18-3-1998 υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μπορούν να ζητήσουν τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών
τους δικαιωμάτων στη Διοίκηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων (1-5).
Η μεταφορά του αναλογιστικού ισοδύναμου μπορεί να γίνει άμεσα με τη διακοπή της
ασφάλισης, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.
Το ίδιο δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν και όσοι έλαβαν συνταξιοδοτικές
παροχές
από το Μ.Τ.Π.Υ. κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1962 μέχρι
18-3-1998.
Ασφαλώς αν υποβληθεί αίτηση από μερισματούχο μετά την ως άνω ημερομηνία, η
μεταφορά του ισοδύναμου πρέπει να πραγματοποιηθεί. Στην περίπτωση
αυτή
διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης που έχουν δικαιωθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. και
το αναλογιστικό ισοδύναμο που αντιστοιχεί στα εφεξής οφειλόμενα από το Μ.Τ.Π.Υ.
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, μεταφέρεται στη Διοίκηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η
συνταξιοδότηση στην περίπτωση αυτή είναι δεδομένη, δεν γίνεται νέος υπολογισμός
μερίσματος για το μερισματούχο και το ισοδύναμο είναι εκείνο, που αναλογεί στην ηλικία
του μερισματούχου όταν συνταξιοδοτήθηκε.
Η διακοπή της σύνταξης συντελείται την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της
πραγματικής μεταφοράς του κεφαλαίου από το Μ.Τ.Π.Υ. στη Διοίκηση των Ευρωπαϊκών
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Κοινοτήτων, μέσω του οργανισμού σύνδεσης (Γ.Λ.Κ.). Η διακοπή της σύνταξης
διενεργείται, όταν το Μ.Τ.Π.Υ. πραγματοποιήσει τη μεταφορά του αναλογικού ισοδύναμου.
Τα ποσά των συντάξεων που έχουν καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο από την πρώτη του
επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης μεταφοράς του αναλογιστικού ισοδύναμου στη
Διοίκηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα της
πραγματικής μεταφοράς του, συμψηφίζονται, με απόφαση του Μ.Τ.Π.Υ. με το
αναλογιστικό ισοδύναμο που προκύπτει κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης και
το υπόλοιπο αποτελεί το ποσό που πράγματι μεταφέρεται στη Διοίκηση των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Το δικαίωμα μεταφοράς του αναλογιστικού ισοδύναμου μπορούν επίσης να
ασκήσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων
και οι δικαιούχοι
σύνταξης
λόγω
θανάτου μετόχων ή μερισματούχων. Εάν οι
δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, η αίτηση μεταφοράς γίνεται δεκτή μόνο αν
υποβληθεί ταυτόχρονα από όλους.
Η αίτηση πρέπει να περιέλθει στον Οργανισμό Σύνδεσης (Γ.Λ.Κ.) σε προθεσμία
δώδεκα (12) μηνών που αρχίζει από 18 Σεπτεμβρίου 1998. Όσοι υπηρετούν πριν από τις
18-9-1998 στις Ε.Κ. έχουν δικαίωμα μεταφοράς του αναλογικού ισοδύναμου έως 19-91999. Όσοι διορίστηκαν στις Ε.Κ. μετά τις 18-9-1998, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να
ζητήσουν μεταφορά του ισοδύναμου.
Οι πιο πάνω προθεσμίες παρατάθηκαν για ένα (1) εξάμηνο ακόμη για τους
υπαγόμενους στις διατάξεις της παρούσας (6) παραγράφου.

7.

Εγκύκλιος 16747/154/0092/5.2.1999 της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών
και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα
«Μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων από το Ελληνικό στο
Κοινοτικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα»

Με την ευκαιρία της αποστολής στις Υπηρεσίες σας των πρώτων αιτήσεων για
μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα, σε εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΦ. Β:
(άρθρα 9-14) του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57Α') καθ' ό μέρος οι διατάξεις αυτές αφορούν τις
δημοσιοϋπαλληλικές συντάξεις και για την διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:
7.1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι διατάξεις των άρθρων 9-14 του ν. 2592/1998 έχουν εφαρμογή, εκτός των άλλων, και:
α) για Έλληνες που αναλαμβάνουν υπηρεσία στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες μετά την 18-31998 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου), οι οποίοι πριν την ημερομηνία πρόσληψης
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες είχαν χρόνο υπηρεσίας - ασφάλισης στην Ελληνική Δημόσια
Διοίκηση και ανεξάρτητα από το αν έλαβαν για τον χρόνο αυτό ασφαλιστικές παροχές ή
όχι,
β) για Έλληνες κοινοτικούς υπαλλήλους που έχουν αναλάβει υπηρεσία στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες πριν την 18-3-1998, οι οποίοι πριν την ανάληψη υπηρεσίας στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες είχαν υπηρεσία - ασφάλιση στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και ανεξάρτητα
από το αν έχουν συνταξιοδοτηθεί ή όχι, είτε από ελληνικό ασφαλιστικό οργανισμό, είτε από
το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα και
γ) για τα μέλη των οικογενειών που αποκτούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα μετά το θάνατο
των προσώπων των προηγουμένων περιπτώσεων (α' και β').
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Σημειώνεται επίσης ότι οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από όλους τους ελληνικούς
ασφαλιστικούς φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.
7.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
7.2.1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 8.3.1998 (περιπτώσεις α’ και γ’ ενότητας Ι)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ

1. Η αίτηση μεταφοράς των δικαιωμάτων υποβάλλεται εις απλούν μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους Έλληνες κοινοτικούς υπαλλήλους στην αρμόδια
Κοινοτική Υπηρεσία και θεωρείται ότι απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους τους
εμπλεκόμενους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και
πρόνοιας, στους οποίους έχει αποκτήσει ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά δικαιώματα από
υπηρεσία, οποιασδήποτε χρονικής διάρκειας, διανυθείσα στη Χώρα μας.
2. Η ανωτέρω αίτηση, προκειμένου για πρώην υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και
των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από δημοσιοϋπαλληλικές συνταξιοδοτικές διατάξεις,
αποστέλλεται από την αρμόδια Κοινοτική Υπηρεσία στην Διεύθυνση μας, η οποία ασκεί τις
αρμοδιότητες του Οργανισμού Σύνδεσης (άρθρο 12). Η Διεύθυνση μας θα διαβιβάσει τα
μεν πρωτότυπα της ανωτέρω
αίτησης και των
σχετικών δικαιολογητικών στην
αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή στην
Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. του ΙΚΑ, κατά περίπτωση, φωτοτυπίες δε
της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών (που δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα)
θα διαβιβάζονται σε κάθε ένα από τους λοιπούς
εμπλεκόμενους
φορείς
κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (Μ.Τ.Π.Υ., Ταμείο Προνοίας, Ταμείο
Αρωγής, κοινό καθεστώς ΙΚΑ κλπ.). Όταν περιέλθουν η αίτηση και τα δικαιολογητικά
του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία σας, κρίνεται σκόπιμο, μετά την χρέωση τους
στον αρμόδιο εισηγητή, να γίνεται άμεσα ένας προέλεγχος, αναφορικά με την
πληρότητα τους. Σε κάθε περίπτωση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι
τα ίδια (ίσης αποδεικτικής ισχύος) μ' αυτά που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση
υπαλλήλων που αφυπηρετούν από την Δημόσια Διοίκηση της Χώρας μας. Αν από
τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι αυτά δεν είναι πλήρη ο εισηγητής θα
πρέπει, με δική του ευθύνη, ερχόμενος σε απευθείας επικοινωνία με
τον
ενδιαφερόμενο (με τηλέφωνο ή FAX) να ζητά τη συμπλήρωσή τους.
3. Το αμέσως ανωτέρω διαβιβαστικό έγγραφο μας προς την αρμόδια Διεύθυνση
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους
ασφαλιστικούς φορείς θα κοινοποιείται παράλληλα στην αρμόδια υπηρεσία των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση παραλαβής, προκειμένου
κατ' αυτόν τον τρόπο:
α) να γνωστοποιείται η ημερομηνία παραλαβής των σχετικών δικαιολογητικών,
ώστε να γνωρίζει η αρμόδια Κοινοτική Υπηρεσία και ο ενδιαφερόμενος τον
ακριβή χρόνο έναρξης της εξάμηνης προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 10 του νόμου και
β) να γνωρίζει κυρίως η αρμόδια
Κοινοτική Υπηρεσία τους εμπλεκόμενους
ασφαλιστικούς φορείς από τους οποίους θα αναμένει την μεταφορά
κεφαλαίου
αναλογιστικού ισοδύναμου, προκειμένου να κλείσει το σχετικό φάκελο.
4. Επειδή ο υπολογισμός του αναλογιστικού ισοδύναμου από
όλους
τους
εμπλεκόμενους φορείς (κύριας επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) πρέπει
να
συντελεσθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που η σχετική αίτηση
μεταφοράς θα περιέλθει στον Οργανισμό Σύνδεσης (ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε η
αίτηση στο Γ.Λ.Κ.) και με δεδομένο ότι τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης - Πρόνοιας
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των δημοσίων υπαλλήλων υπολογίζουν τις παροχές τους μετά την έκδοση της πράξης
συνταξιοδότησης (θεωρητικά) του υπαλλήλου, θα πρέπει οι αρμόδιες Διευθύνσεις
Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. ή του Ι.Κ.Α. κατά περίπτωση να προβαίνουν στον υπολογισμό
και τον έλεγχο του αναλογιστικού ισοδύναμου το συντομότερο δυνατόν και να κοινοποιούν
αντίγραφο της εν λόγω πράξης στα, κατά περίπτωση, ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων,
όπως αυτά προκύπτουν από το ανωτέρω διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης μας (Α'
παρ. 2), προκειμένου να προβούν και εκείνα με τη σειρά τους, εντός του ανωτέρω
εξαμήνου, στον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου των παροχών τους. Στην
περίπτωση που για μια υπηρεσία ή τμήμα της διαπιστώνεται ότι δεν έχουν καταβληθεί
ασφαλιστικές εισφορές, ενώ είχε τέτοια υποχρέωση ο ενδιαφερόμενος ή η αναγνώριση
της είναι δυνατή μόνο με εξαγορά, θα πρέπει με δική σας ευθύνη να τον ενημερώνετε, ότι
αν δεν προβεί στην αναγνώριση και εξαγορά της εν λόγω υπηρεσίας, ο αντίστοιχος χρόνος
θα εκπέσει από τον συνολικό συντάξιμο χρόνο ή τον χρόνο ασφάλισης, γεγονός που θα
έχει επίπτωση και στο ποσό που θα υπολογισθεί τελικά ως αναλογιστικό ισοδύναμο.
Εξυπακούεται ότι εφόσον τελικά ο ενδιαφερόμενος προβεί στην εν λόγω αναγνώριση εξαγορά, θα πρέπει να δίδεται από τις Υπηρεσίες σας απόλυτη προτεραιότητα στις
αναγνωρίσεις - εξαγορές αυτές.
5. Μετά την ολοκλήρωση της αμέσως προηγούμενης διαδικασίας, αυτής δηλαδή του
υπολογισμού και ελέγχου του αναλογιστικού ισοδύναμου και πάντοτε μέσα στα
χρονικά πλαίσια του ανωτέρω εξαμήνου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να
απευθύνουν έγγραφο στην αρμόδια Κοινοτική Υπηρεσία (όπως αυτή προκύπτει από το
διαβιβαστικό έγγραφο της παρ. 2 της παρούσας ενότητας) με κοινοποίηση στον
ενδιαφερόμενο και στην Διεύθυνση μας, με το οποίο θα αποστέλλουν αντίγραφο
της πράξης υπολογισμού του αναλογιστικού ισοδύναμου εις διπλούν (ένα για την
Υπηρεσία και ένα για τον ενδιαφερόμενο). Σημειώνουμε, ότι από την πράξη
υπολογισμού του αναλογιστικού ισοδύναμου θα πρέπει, τόσο για τους εν ενεργεία
υπαλλήλους, όσο και για τους συνταξιούχους, να προκύπτουν:
α) οι περίοδοι ασφάλισης (συντάξιμος χρόνος),
β) το ποσό της μηνιαίας σύνταξης - παροχής,
γ) ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου (πίνακες 1-25 του άρθρου 14) και
δ) το συνολικό ποσό του προς μεταφορά κεφαλαίου, από δε το έγγραφο που
απευθύνεται στην αρμόδια Κοινοτική Υπηρεσία, θα πρέπει να προκύπτουν τα ένδικα
μέσα που μπορεί ν' ασκήσει ο ενδιαφερόμενος κατά
της
πράξης
υπολογισμού
του αναλογιστικού ισοδύναμου, καθώς και οι σχετικές με την άσκηση τους
προθεσμίες, οι οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα.
Επισημαίνεται επίσης ότι ο υπολογισμός - μεταφορά του αναλογιστικού ισοδύναμου από
τον κάθε ασφαλιστικό φορέα ενεργείται για το σύνολο της υπηρεσίας - ασφάλισης που
έχει διανυθεί στον φορέα αυτόν.
6.
Από την ημερομηνία που φέρει το απευθυνόμενο προς την αρμόδια Κοινοτική
Υπηρεσία έγγραφο (παρ. 5) και σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών ο αιτών/η αιτούσα θα
πρέπει να δηλώσει εγγράφως με οριστική και αμετάκλητη δήλωση του/της, που
υποβάλλεται στον οικείο ελληνικό φορέα ασφάλισης, μέσω της Διοίκησης των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, αν αποδέχεται την μεταφορά του αναφερόμενου στην ανωτέρω παρ. 4
αναλογιστικού ισοδύναμου, από το ελληνικό σύστημα στο σύστημα συνταξιοδότησης των
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω δωδεκάμηνη
προθεσμία, χωρίς δηλαδή την υποβολή σχετικής δήλωσης για την μεταφορά του
αναλογιστικού ισοδύναμου από τον ενδιαφερόμενο, ο φάκελος της υπόθεσης κλείνει και
τίθεται στο αρχείο. Εξυπακούεται ότι το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που υποβληθεί,
μέσα στο δωδεκάμηνο, αρνητική δήλωση από τον/την ενδιαφερόμενο/νη.
7. Κατά το τελευταίο στάδιο της εν λόγω διαδικασίας το πραγματικό κεφάλαιο που
αντιστοιχεί στο κατά τ' ανωτέρω αναλογιστικό ισοδύναμο μεταφέρεται στο Σύστημα
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Συνταξιοδότησης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από τους αρμόδιους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με την κατάθεση του στον τραπεζικό λογαριασμό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 310-0933000-43 στην Τράπεζα Banque Bruxelles
Lambert, Agence Europeene στην διεύθυνση 5 ront-point Schuman – 1040 BRUXELLES
για λογαριασμό του/της ασφαλισμένου/νης. Η κατάθεση στον εν λόγω τραπεζικό
λογαριασμό πρέπει να συντελεσθεί το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του εξαμήνου
που αρχίζει από την ημερομηνία περιέλευσης της οριστικής δήλωσης αποδοχής μεταφοράς
του αναλογιστικού ισοδύναμου στον αρμόδιο Οργανισμό Σύνδεσης. Ο Φορέας - Υπηρεσία
που θα προβεί στην ανωτέρω κατάθεση θα πρέπει να απευθύνει έγγραφο στην αρμόδια
Κοινοτική Υπηρεσία, με παράλληλη κοινοποίηση του, τόσο στον ενδιαφερόμενο, όσο και
στον Οργανισμό Σύνδεσης, με το οποίο θα γνωστοποιείται η ημερομηνία, το ποσό που
κατατέθηκε και τον/την ασφαλισμένο/νη που αφορά.
7.2.2.ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ 18.3.1998 (περιπτώσεις β' και γ' της ενότητας Ι)
Η ανωτέρω διαδικασία (στάδια) της ενότητας 7.2.1 θα ακολουθηθεί και για τα άτομα της
παρούσας περίπτωσης (υπηρετούντες και συνταξιούχοι), με τις εξής δύο διαφορές:
α) Η αίτηση τους για μεταφορά των δικαιωμάτων τους πρέπει να περιέλθει στον
Οργανισμό Σύνδεσης μέχρι 18.9.1999 (παρ. 3 άρθρου 10 όπως ήδη συμπληρώνεται) και
β) Οι προθεσμίες των προηγουμένων σταδίων παρατείνονται για ένα (1) εξάμηνο, δηλαδή
όπου στα προηγούμενα στάδια της ενότητας ΜΑ έχουμε προθεσμία ενός (1) εξαμήνου για
τα πρόσωπα της παρούσας ενότητας (ΙΙΒ), η προθεσμία αυτή εκτείνεται σε ένα (1) έτος.
Αυτό προβλέφθηκε προκειμένου κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου που θα υπάρξει
συσσώρευση αιτήσεων, να υπάρχει επαρκής χρόνος στις υπηρεσίες για την διεκπεραίωση
τους.
Στο σημείο αυτό σχετικά με τις αιτήσεις μεταφοράς δικαιωμάτων συνταξιούχων του
Δημοσίου σημειώνουμε τα εξής: α) τα σχετικά δικαιολογητικά τους, εκτός φυσικά της
αίτησης, θ' αναζητούνται από τους συνταξιούχους φακέλους, β) προκειμένου τ' άτομα αυτά
να μην παραμείνουν χωρίς σύνταξη, επειδή η εξάντληση των σχετικών προθεσμιών που
έχουν τεθεί στα ενδιάμεσα στάδια μπορεί να οδηγήσει στην πραγματική μεταφορά του
αναλογιστικού ισοδύναμου μετά την παρέλευση ακόμα και μιας διετίας από την υποβολή
της αρχικής αίτησης, έχει προβλεφθεί, σε υπό ψήφιση διάταξη, η διακοπή της σύνταξης ή
της παροχής να συντελείται από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της πραγματικής
μεταφοράς του Κεφαλαίου από τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στην Διοίκηση
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα ποσά των συντάξεων, που έχουν καταβληθεί στον
ενδιαφερόμενο από την πρώτη του επόμενου μήνα περιέλευσης της αίτησης μεταφοράς του
αναλογιστικού ισοδύναμου στον Οργανισμό Σύνδεσης μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα
της πραγματικής μεταφοράς του να συμψηφίζονται, με πράξη ή απόφαση του αρμοδίου
οργάνου με το, προς μεταφορά, κεφάλαιο του αναλογιστικού ισοδύναμου.
7.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
7.3.1.ΚΥΡΙΑ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Για τον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:
- η μηνιαία σύνταξη - παροχή, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κάθε
φορέα και
- ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου όπως προκύπτει από τον οικείο, από τους
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Πίνακες 1-25 του άρθρου 14 του ν. 2592/1998, Πίνακα.
1. Για την εξεύρεση της μηνιαίας σύνταξης - παροχής ακολουθείται η μέθοδος
υπολογισμού, που προβλέπει η νομοθεσία του κάθε φορά και ως συντάξιμη υπηρεσία ή
χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της υπηρεσίας που πράγματι παρασχέθηκε
ή ο χρόνος ασφάλισης που πράγματι διανύθηκε στον οικείο φορέα με τον συνυπολογισμό
και κάθε υπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη ή ως χρόνος ασφάλισης από τους οικείους
φορείς (χρόνος προσόντος, στρατιωτική θητεία, χρόνος διαδοχικής ασφάλισης ν. 1405/83
κλπ.). Για τον προσδιορισμό του χρόνου θεμελίωσης του δικαιώματος ο αιτών/η αιτούσα θα
λογίζεται (κατά πλάσμα) ότι δεν διέκοψε μέχρι το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος την υπηρεσία του/της ή την ασφάλιση του/της στον οικείο φορέα. Το ποσό της
σύνταξης ή της παροχής υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση με τα δεδομένα που ισχύουν
κατά την ημερομηνία περιέλευσης της αίτησης στον Οργανισμό Σύνδεσης.
Η αμέσως ανωτέρω υπολογισθείσα μηνιαία σύνταξη - παροχή πολλαπλασιάζεται με το
αριθμό των ετησίως καταβαλλομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία του κάθε φορέα,
μηνιαίων συντάξεων - παροχών (ήτοι επί 12 ή 14) και το ποσό του γινομένου αυτού πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή του αναλογιστικού ισοδύναμου (ΠΙΝΑΚΕΣ άρθρου 14).
Σε περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα είναι συνταξιούχος του φορέα σας η μηνιαία σύνταξη
- παροχή, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου, είναι
αυτή που ήδη του καταβάλλεται και κατά συνέπεια παρέλκει ο κατά τ' ανωτέρω
υπολογισμός της.
2. Όπως θα παρατηρήσετε στους Πίνακες 1 έως και 12 καθώς και στον Πίνακα 24, οι οποίοι
αφορούν παροχές σύνταξης σε άνδρες εν ενεργεία ασφαλισμένους ή συνταξιούχους,
αντίστοιχα, υπάρχει αναφορά σε ποσοστό σύνταξης χηρείας. Αυτό σημαίνει, ότι ανάλογα
με το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία του οικείου φορέα ποσοστό σύνταξης χηρείας θα
χρησιμοποιείται και ο αντίστοιχος Πίνακας.
Η εξεύρεση του οικείου Πίνακα γίνεται κατά τις παρακάτω διακρίσεις:
α. Από τους Πίνακες 1 έως και 12 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού
ισοδύναμου για τις παροχές κύριας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν άνδρες εν
ενεργεία ασφαλισμένους (π.χ. για κύρια σύνταξη από το Δημόσιο πίνακες 4, 5 και 6).
β. Από τους Πίνακες 16 έως και 19 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού
ισοδύναμου για τις παροχές κύριας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν γυναίκες εν
ενεργεία ασφαλισμένες.
γ. Από τον Πίνακα 24 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου για
παροχές κύριας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν άνδρες συνταξιούχους και
δ. Από τον Πίνακα 25 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου για
παροχές κύριας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν γυναίκες συνταξιούχους.
Μετά την εξεύρεση του οικείου Πίνακα αναζητείται και εξευρίσκεται ο συντελεστής του
αναλογιστικού ισοδύναμου που αντιστοιχεί στον αιτούντα/στην αιτούσα. Ο εν λόγω
συντελεστής προσδιορίζεται από το σημείο που τέμνονται η οριζόντια στήλη της ηλικίας
του αιτούντος/τηςαιτούσας με την κάθετη στήλη της ηλικίας έναρξης πληρωμής της
σύνταξης του/της. Για τον προσδιορισμό της έναρξης πληρωμής της σύνταξης
συνεκτιμώνται όλα εκείνα τα στοιχεία που θα λαμβάνονταν υπόψη αν ο/ηυπάλληλος
αυτός/αυτή είχε συνεχίσει και τερματίσει τη σταδιοδρομία του/της στην χώρα μας, ήτοι
ημερομηνία διορισμού, φύλο, οικογενειακή κατάσταση (γυναίκα έγγαμη – άγαμη, με ή
χωρίς παιδιά, αριθμός παιδιών) ηλικία και χρόνος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τ' ακόλουθα:
Στις περιπτώσεις που ως ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης προκύπτει ηλικία
μικρότερη από εκείνη που έχει ο αιτών/η αιτούσα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
στην Διοίκηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που έχει κατά
τον χρόνο αυτό (π.χ. για κοινοτικό υπάλληλο ηλικίας 62 ετών κατά τον χρόνο υποβολής της
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αίτησης του, που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, λογίζεται ότι θεμελίωσε συνταξιοδοτικό
δικαίωμα μέχρι 31.12.1997 και ως ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης ορίζεται το 55°
έτος, για την εφαρμογή του ΚΕΦ. Β΄ του Ν. 2592/1998, ως ηλικία έναρξης πληρωμής της
σύνταξης, η οποία τελικά και συμπροσδιορίζει τον συντελεστή του αναλογιστικού
ισοδύναμου, θα ληφθεί το 62° έτος της ηλικίας που έχει σήμερα ο αιτών).
Η ηλικία του αιτούντος /της αιτούσας, για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου, προκύπτει από
την διαφορά μεταξύ του έτους υποβολής της αίτησης του/της κοινοτικού υπαλλήλου στην
Διοίκηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του έτους της γέννησης του/της. (Δηλαδή για
υπάλληλο που γεννήθηκε την 17.12.1931 και η αίτηση του υποβλήθηκε στην Διοίκηση των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 18.2.1999, η ηλικία που θα ληφθεί υπόψη προκύπτει από την
αριθμητική διαφορά μεταξύ των ετών 1999 και 1931 (1999-1931), ήτοι λογίζεται 68 ετών).
7.3.2.ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ
Για τον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου απαιτούνται:
- το ποσό της εφάπαξ παροχής που δικαιούται ο αιτών/η αιτούσα και
- ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου
1) Υπολογίζεται το ποσό της εφάπαξ παροχής που θα εδικαιούτο ο αιτών/η αιτούσα, κατά
την ημερομηνία περιέλευσης στον Οργανισμό Σύνδεσης της αίτησης του/της, ανεξάρτητα
από τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων του οικείου φορέα για την απονομή της
εφάπαξ παροχής και το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του αναλογιστικού
ισοδύναμου, όπως προκύπτει από τους Πίνακες.
2) Ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου προκύπτει από τους Πίνακες του άρθρου
14 του ν. 2592/98 κατά τις παρακάτω διακρίσεις:
α. Από τους Πίνακες 13 έως και 15 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού
ισοδύναμου για εφάπαξ παροχές που αφορούν άνδρες εν ενεργεία ασφαλισμένους.
β. Από τους Πίνακες 20 έως και 23 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού
ισοδύναμου για εφάπαξ παροχές που αφορούν γυναίκες εν ενεργεία ασφαλισμένες.
Ο εν λόγω συντελεστής προσδιορίζεται από την ηλικία των υπαλλήλων κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης του στη Διοίκηση των Ε.Κ. και την ηλικία έναρξης πληρωμής της
σύνταξης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κάθε φορέα.
Διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη λάβει εφάπαξ παροχή, οι οικείοι
φορείς (εφάπαξ παροχών) δεν εμπλέκονται στη διαδικασία μεταφοράς αναλογιστικού
ισοδύναμου.
7.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Κατά τον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου των ασφαλισμένων (εν ενεργεία
και συνταξιούχων) όλων των ασφαλιστικών φορέων, στο ποσό της σύνταξης δεν θα
υπολογίζεται η οικογενειακή παροχή, το επίδομα ανικανότητας και το Επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.).
2. Στην περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα έχει υπηρετήσει στο Δημόσιο με σύμβαση, αν
μεν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ. 874/1971, δηλαδή έχει προσληφθεί πριν την 18
Σεπτεμβρίου 1984 και έχει συμπληρώσει διετή συνεχή υπηρεσία στη μη μόνιμη θέση,
αρμόδιος για την διεκπεραίωση της σχετικής αίτησης και τον υπολογισμό του
αναλογιστικού ισοδύναμου φορέας, είναι το Δημόσιο (Δ/νσεις Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.), αν
δε δεν έχει υπαχθεί στις ανωτέρω διατάξεις η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Ι.Κ.Α.
3. Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον αιτούντα/την αιτούσα, θα
πρέπει να έχει συντελεσθεί και οι σχετικές οφειλές να έχουν εξοφληθεί πριν τον
υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου. Συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών που
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οφείλονται λόγω αναγνώρισης κάποιας προϋπηρεσίας με το υπολογισθέν ποσό του
αναλογιστικού ισοδύναμου, δεν είναι δυνατός.
4. Στην περίπτωση που στον ασφαλιστικό φορέα σας δεν προβλέπεται από τις διέπουσας
αυτόν διατάξεις, δυνατότητα μεταφοράς - κατάθεσης χρηματικού ποσού σε τραπεζικό
λογαριασμό για εξαγωγή χρημάτων στο εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση), θα πρέπει να
γίνουν, το συντομότερο δυνατόν, οι αναγκαίες συνεννοήσεις με το Υπουργείο που σας
εποπτεύει, προκειμένου να δρομολογηθούν και συντελεσθούν οι αναγκαίες προς τούτο
νομοθετικές παρεμβάσεις.
5. Το συνολικό Κεφάλαιο που μεταφέρεται για λογαριασμό του/της κάθε υπαλλήλου, από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (κύρια - επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή),
μετατρέπεται σε κοινοτικό χρόνο με βάση εσωτερικής διατάξεις του συστήματος
συνταξιοδότησης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
6. Εξυπακούεται ότι μετά την περίπτωση της διαδικασίας μεταφοράς του αναλογιστικού
ισοδύναμου, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να ενημερώνουν τα αρχεία τους - φακέλους
των ενδιαφερομένων για την συντελεσθείσα μεταφορά των δικαιωμάτων τους.
7. Τέλος επισημαίνεται ότι το αναλογιστικό ισοδύναμο που μεταφέρεται είναι απαλλαγμένο
από κάθε είδους φόρο ή κράτηση (παρ. 5 άρθρου 11).
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8.

Εγκύκλιος 165/1.2.1999 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Θέμα: «Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ελλήνων υπαλλήλων των Ε.Κ. από
το Ελληνικό προς το Συνταξιοδοτικό Σύστημα των Ε.Κ. (STATUT)»
Αναφορικά με τη διαδικασία μεταφοράς στο συνταξιοδοτικό σύστημα των Ε.Κ. των
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων υπαλλήλων των Ε.Κ. καθώς επίσης και με τον
τρόπο υπολογισμού του αναλογιστικού ισοδύναμου σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Β του ν. 2592/98 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
8.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρα 10 και 13 του ν.
2592/98)
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2592/98 η αίτηση για τη μεταφορά των
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους σε ειδικό
έντυπο αίτησης της Υπηρεσίας των Ε.Κ. στην εν λόγω Διοίκηση μαζί με τα δικαιολογητικά
που ορίσθηκαν στις Υπ. Αποφάσεις αριθ. ΕΟΚ 1094/10.7.98 (ΦΕΚ 761 τ. Β./24.7.1998) και
57684/636/0092/20.7.98 (ΦΕΚ 801 τ.Β/30.7.1998) διαβιβάζεται στον Οργανισμό Σύνδεσης
που είναι είτε το ΓΛΚ είτε το ΙΚΑ ( άρθρο 12 του ν. 2592/98).
Το ΓΛΚ δια της 47ης Διευθύνσεως Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας,
Ενστάσεων και Προσφυγών είναι Οργανισμός Σύνδεσης:
α. για όσους είχαν προϋπηρεσία στην Ελλάδα ως Υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΟΤΑ και
των άλλων ΝΠΔΔ και συνταξιοδοτούνται με δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις και
β. για τους υπαλλήλους που πριν από την είσοδο τους στις υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών
κοινοτήτων είχαν ασφαλιστεί διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς,
εφόσον όμως ο τελευταίος από αυτούς εφαρμόζει δημοσιοϋπαλληλικές συνταξιοδοτικές
διατάξεις.
Το ΙΚΑ είναι Οργανισμός Σύνδεσης για όλους του μισθωτούς και μη μισθωτούς και
ανεξάρτητα από το εάν είχαν ασφαλισθεί σε περισσότερους από ένα φορείς κοινωνικής
ασφάλισης που υπάγονται στην εποπτεία της Γ.Γ.Κ.Α. και του Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας.
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται η μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
από πρόσωπα που αναλαμβάνουν υπηρεσία στις ΕΚ μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 2592/98:
Οι Οργανισμοί Σύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10,
διαβιβάζουν την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στον ή στους αρμόδιους
ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς οι οποίοι μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία
λήψης της αίτησης κοινοποιούν, ο κάθε φορέας ξεχωριστά, τόσο στην Διοίκηση των ΕΚ,
όσο και στον ενδιαφερόμενο το ύψος του προς μεταφορά κεφαλαίου (αναλογιστικό
ισοδύναμο) καθώς και τις περιόδους ασφάλισης.
Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος πρέπει μέσα σε προθεσμία 12 μηνών από την ημερομηνία
κοινοποίησης του εγγράφου με τα ανωτέρω στοιχεία να δηλώσει εγγράφως στον ελληνικό
ασφαλιστικό φορέα μέσω της διοίκησης των ΕΚ εάν αποδέχεται την μεταφορά του
αναλογιστικού ισοδύναμου από το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλλήλων των
ΕΚ. Η δήλωση αποδοχής είναι οριστική και αμετάκλητη. Η πραγματική μεταφορά του
κεφαλαίου από τον αρμόδιο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα γίνεται μέσα σε προθεσμία 6
μηνών από την ημερομηνία οριστικής δήλωσης αποδοχής μέσω του αρμόδιου οργανισμού
σύνδεσης.
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2. Στις περιπτώσεις που ζητείται η μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σύμφωνα
με το άρθρο 13 του ν. 2592/98 και ειδικότερα :
α) από πρόσωπα που είχαν διορισθεί ως υπάλληλοι των ΕΚ πριν από την έναρξη της ισχύος
του Ν. 2592/98
β) από συνταξιοδοτηθέντες από ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κατά το διάστημα από
1.1.1962 μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2592/98 και
γ) από δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή συνταξιούχων,
η αίτηση μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων πρέπει να περιέλθει στον
Οργανισμό Σύνδεσης μέσα σε προθεσμία 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του ν. 2592/98. Για ένα εξάμηνο παρατείνονται για τα ανωτέρω πρόσωπα και οι προθεσμίες
της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου (άρθρο 13 παρ. 3)
Επισημαίνουμε ειδικότερα ότι :
Ύστερα από απαίτηση της διοίκησης των ΕΚ προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως τα
δικαιώματα των υπαλλήλων των ΕΚ , η προθεσμία της πρώτης περιόδου της παρ. 3 του
άρθρου 13 του ν. 2598/98 αρχίζει από 18.9.1998, ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι
ολοκληρώθηκε η έκδοση των προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 10 Υπουργικών
Αποφάσεων (σχετική διάταξη προωθείται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών).
Κατά συνέπεια οι αιτήσεις των ως άνω α), β) και γ) προσώπων θα μπορούν να περιέλθουν
στους Οργανισμούς Σύνδεσης μέχρι 18.09.1999.
8.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ (άρθρο 11 του Ν.
2598/98)
Υπενθυμίζουμε καταρχάς ότι υποχρέωση για μεταφορά του αναλογιστικού ισοδύναμου
έχουν όλοι οι ελληνικοί φορείς κοινωνικής ασφάλισης δηλ. οι φορείς ασφάλισης κύριας
σύνταξης συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, οι φορείς επικουρικής
σύνταξης και οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ παροχές (άρθρο 9 του ν. 2592/98).
8.2.1. Υπολογισμός κεφαλαίου του προς μεταφορά αναλογιστικού ισοδύναμου
Α. Για την περίπτωση της κύριας ή επικουρικής σύνταξης :
Υπολογίζεται το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα εδικαιούτο ο αιτών κατά την
ημερομηνία περιέλευσης στον Οργανισμό Σύνδεσης της αίτησης του, ανεξάρτητα από το αν
αυτός συμπληρώνει τις χρονικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας του οικείου φορέα για την
απονομή σύνταξης (δηλαδή χρόνο ασφάλισης και ηλικία). Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται
επί τον αριθμό των ετησίως καταβαλλομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία του φορέα αυτού,
μηνιαίων συντάξεων και επί το συντελεστή του αναλογιστικού ισοδύναμου, όπως αυτός
προκύπτει από τους πίνακες του άρθρου 14 του ν. 2598/98.
Β. Για την περίπτωση της εφάπαξ παροχής
Υπολογίζεται το ποσό της εφάπαξ παροχής που θα εδικαιούτο ο αιτών κατά την ημερομηνία
περιέλευσης στον Οργανισμό Σύνδεσης της αίτησης του ανεξάρτητα από την συμπλήρωση
των χρονικών προϋποθέσεων του οικείου φορέα για την απονομή της εφάπαξ παροχής και
το ποσόν αυτό πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή του αναλογιστικού ισοδύναμου, όπως
προκύπτει από τους ως άνω πίνακες.
8.2.2.Συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου
Προκύπτει από τους πίνακες 1 έως 25 του άρθρου 14 του ν. 2592/98 και προσδιορίζεται από
την ηλικία των υπαλλήλων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τους στη Διοίκηση των
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Ε.Κ. και την ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης. Ειδικότερα:
α. από τους πίνακες 1 έως 12 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου
για τις παροχές κυρίας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν άνδρες εν ενεργεία
ασφαλισμένους.
β. από τους πίνακες 16 έως και 19 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογικού ισοδύναμου
για τις παροχές κύριας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν γυναίκες εν ενεργεία
ασφαλισμένες.
γ. από τους πίνακες 13 έως 15 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου
για εφάπαξ παροχές που αφορούν άνδρες εν ενεργεία ασφαλισμένους
δ. από τους πίνακες 20 έως 23 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου
για εφάπαξ παροχές που αφορούν γυναίκες εν ενεργεία ασφαλισμένες
ε. από τον πίνακα 24 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου για
παροχές κύριας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν άνδρες συνταξιούχους και
στ. από τον πίνακα 25 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου για
παροχές κύριας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν γυναίκες συνταξιούχους.
Για την κατάταξη του αιτούντος στον Πίνακα, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την
εξεύρεση του αναλογιστικού ισοδύναμου θα ερευνάται αν ο αιτών υπάλληλος κατά την
ημερομηνία περιέλευσης στον Οργανισμό Σύνδεσης της αίτησης του για μεταφορά του
αναλογιστικού ισοδύναμου έχει συνταξιοδοτηθεί από τον οικείο φορέα ή έχει συμπληρώσει
τις απαιτούμενες για συνταξιοδότηση προϋποθέσεις (ηλικία και χρόνο ασφάλισης). Στις
περιπτώσεις αυτές θα γίνεται χρήση του αντίστοιχου πίνακα συνταξιούχου (για άνδρα ή
γυναίκα) και οι οικείοι φορείς θα υπολογίζουν το αναλογιστικό ισοδύναμο που αντιστοιχεί
στις οφειλόμενες εφεξής συντάξεις (άρθρο 13 παρ. 1 τελευταία περίοδος).
Διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη λάβει εφάπαξ παροχή, οι
οικείοι φορείς (εφάπαξ παροχών) δεν εμπλέκονται στη διαδικασία μεταφοράς του
αναλογιστικού ισοδύναμου.
Κατόπιν αιτήματος των Ε.Κ. για μη διακοπή της συνταξιοδότησης των συνταξιούχων
ελληνικών ασφαλιστικών φορέων, δεδομένου ότι είναι χρονοβόρα η διαδικασία μεταφοράς
σε σχέση και με τις προβλεπόμενες προθεσμίες, προωθείται νομοθετική ρύθμιση για τη
συνέχιση καταβολής της σύνταξης μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς στο σύστημα των Ε.Κ.
του αναλογιστικού ισοδύναμου. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των συντάξεων που θα
έχουν καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της
αίτησης μεταφοράς του αναλογιστικού ισοδύναμου στη διοίκηση των Ε.Κ. μέχρι και την
τελευταία ημέρα του μήνα της πραγματικής μεταφοράς του, εκπίπτουν από το αναλογιστικό
ισοδύναμο που προκύπτει κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης και το υπόλοιπο
αποτελεί το ποσό το οποίο πράγματι μεταφέρεται στην διοίκηση των Ε.Κ.
Όπως θα παρατηρήσετε στους πίνακες 1 έως και 12 καθώς και στο πίνακα 24, οι οποίοι
αφορούν παροχές σύνταξης σε άνδρες εν ενεργεία ασφαλισμένους ή συνταξιούχους
αντίστοιχα υπάρχει η αναφορά στο ποσοστό της σύνταξης χηρείας. Αυτό σημαίνει ότι
ανάλογα με το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία του οικείου φορέα ποσοστό σύνταξης
χηρείας θα χρησιμοποιείται και ο αντίστοιχος πίνακας.
Ειδικότερα, για την εξεύρεση του συντελεστή για τον υπολογισμό του αναλογιστικού
ισοδύναμου, ως ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης, θεωρείται η προβλεπόμενη, κατά
περίπτωση από τη νομοθεσία του οικείου φορέα ηλικία συνταξιοδότησης λαμβανομένων
υπόψη και των ειδικών προϋποθέσεων, όπως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης,
ημερομηνία διορισμού, οικογενειακή κατάσταση, ανήλικα παιδιά κλπ. Για τη συμπλήρωση
των προϋποθέσεων αυτών θα θεωρείται ότι ο ενδιαφερόμενο δεν διέκοψε την ασφάλιση του
από τον ελληνικό φορέα στον οποίο είχε υπαχθεί πριν από την είσοδο του στην Υπηρεσία
των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
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8.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια του όρου «χρόνος ασφάλισης» περιλαμβάνονται οι χρόνοι
υποχρεωτικής ασφάλισης, προαιρετικής ασφάλισης και οι χρόνοι που έχουν αναγνωρισθεί
με ειδικές διατάξεις (πχ. χρόνος σπουδών, στρατιωτικής υπηρεσίας κλπ). Υπογραμμίζεται
ότι οι αιτήσεις για πάσης φύσεως αναγνωρίσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί και οι σχετικές
οφειλές να έχουν εξοφληθεί προς τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς πριν από την
υποβολή στη διοίκηση των ΕΚ της αίτησης για μεταφορά του αναλογιστικού ισοδύναμου.
Συμψηφισμός ενδεχόμενων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές με το προς μεταφορά
αναλογιστικό ισοδύναμο δεν επιτρέπεται.
2. Κατά τον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου των ασφαλισμένων (εν ενεργεία
και συνταξιούχων) όλων των ασφαλιστικών φορέων, στο ποσό της σύνταξης δεν θα
υπολογίζονται προσαυξήσεις για μέλη οικογένειας (οικογενειακά επιδόματα).
3. Για τους σκοπούς υπολογισμού του αναλογιστικού ισοδύναμου των ασφαλισμένων του
ΙΚΑ, οι οποίοι θα κατατάσσονται στο 1ο κλιμάκιο ημερών εργασίας δηλαδή από 1 έως
3.299, το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που προβλέπεται στο εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου
11 του ν. 2592/98, θα υπολογίζεται ως το γινόμενο του βασικού ποσού σύνταξης του
κλιμακίου αυτού επί τον αριθμό ημερών ασφάλισης διαιρούμενου δια του μέγιστου αριθμού
ημερών εργασίας του εν λόγω μισθολογικού κλιμακίου.
Τα αναφερόμενα στις ανωτέρω 1-3 παραγράφους ρυθμίζονται με την Υπουργική Απόφαση
αριθμ. Φ ΕΟΚ 1480/7-10-98 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1265 τ.Β/21-12-1998.
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9.

Εγκύκλιος 12802/0092/5.2.2008 της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών και
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Θέμα: «Μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων από το ελληνικό συνταξιοδοτικό
σύστημα στο σύστημα συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Ευρεσιτεχνιών και των Συντονισμένων Οργανισμών (Συμβούλιο της Ευρώπης,
Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Διαστήματος, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ και Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση)»
Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του ΚΕΦ. Β (άρθρα 9-14) του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57
Α΄) προβλέπεται ότι οι έλληνες υπάλληλοι που υπηρετούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
μπορούν να μεταφέρουν στο Κοινοτικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα που απέκτησαν, πριν από την είσοδό τους στις υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σε ελληνικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 (ΦΕΚ 276 Α΄) επεκτάθηκαν οι
ανωτέρω διατάξεις και στους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών, καθώς
και σε όσους υπαλλήλους των Συντονισμένων Οργανισμών
(Συμβούλιο της Ευρώπης,
Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διαστήματος, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ και Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση) έχουν αποκτήσει ή αποκτούν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των Οργανισμών αυτών. Για την
εφαρμογή των διατάξεων αυτών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την εγκύκλιό μας
αυτή επαναλαμβάνουμε, ουσιαστικά, τα αναφερόμενα στην εγκύκλιό μας αριθμ.
16747/154/0092/99 που εκδόθηκε για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του ν. 2592/98
και σας κάνουμε γνωστά τα εξής:
9.1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 έχουν εφαρμογή:
α) για υπαλλήλους που αναλαμβάνουν υπηρεσία στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών
και στους ανωτέρω Συντονισμένους Οργανισμούς μετά την 11-12-2007 (ημερομηνία
έναρξης ισχύος του νόμου), οι οποίοι πριν την ημερομηνία πρόσληψης στους Οργανισμούς
αυτούς και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών είχαν χρόνο υπηρεσίας – ασφάλισης
στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και ανεξάρτητα από το αν έλαβαν για το χρόνο αυτό
ασφαλιστικές παροχές ή όχι
β) για υπαλλήλους που έχουν αναλάβει υπηρεσία στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών
και στους ανωτέρω Συντονισμένους Οργανισμούς πριν την 11-12-2007, οι οποίοι πριν την
ανάληψη υπηρεσίας στους εν λόγω Οργανισμούς είχαν υπηρεσία – ασφάλιση στην
Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και ανεξάρτητα από το αν έχουν συνταξιοδοτηθεί ή όχι,
είτε από ελληνικό ασφαλιστικό οργανισμό, είτε από το συνταξιοδοτικό σύστημα των
προαναφερθέντων Οργανισμών και
γ) για τα μέλη των οικογενειών που αποκτούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα μετά το θάνατο
των προσώπων των προηγουμένων περιπτώσεων (α και β).
Σημειώνεται επίσης, ότι οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από όλους τους
ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.
9.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ στο Ευρωπαϊκό Γραφείο
Ευρεσιτεχνιών και στους ανωτέρω Συντονισμένους Οργανισμούς (περίπτ. α’ και γ’
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ενότητας Ι) (Συμβούλιο της Ευρώπης,
Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων
Μετεωρολογικών Προγνώσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ και
Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση).
1. Η αίτηση μεταφοράς των δικαιωμάτων υποβάλλεται εις απλούν μαζί με τ’
απαραίτητα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους στην αρμόδια
Υπηρεσία των Οργανισμών αυτών και θεωρείται ότι απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους τους
εμπλεκόμενους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και
πρόνοιας, στους οποίους έχει αποκτήσει ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώματα από
υπηρεσία, οποιασδήποτε χρονικής διάρκειας, διανυθείσα στη Χώρα μας.
2. Η ανωτέρω αίτηση, προκειμένου για πρώην υπαλλήλους του Δημοσίου, των
Ο.Τ.Α. και των άλλων ν.π.δ.δ. που διέπονται από δημοσιοϋπαλληλικές συνταξιοδοτικές
διατάξεις, αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία των εν λόγω Οργανισμών στη
Διεύθυνσή μας, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Σύνδεσης (άρθρο 12 του
ν.2592/98). Η Διεύθυνσή μας θα διαβιβάσει τα μεν πρωτότυπα της ανωτέρω αίτησης και
των σχετικών δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους ή στη Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. του Ι.Κ.Α. ,
κατά περίπτωση, φωτοτυπίες δε της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών (που δεν
απαιτείται να είναι επικυρωμένα) θα διαβιβάζονται σε κάθε ένα από τους λοιπούς
εμπλεκόμενους φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (Μ.Τ.Π.Υ., Ταμείο
Πρόνοιας, Ταμείο Αρωγής, κοινό καθεστώς Ι.Κ.Α. κ.λπ.). ΄Όταν περιέλθουν η αίτηση και
τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία σας, κρίνεται σκόπιμο, μετά την
χρέωσή τους στον αρμόδιο εισηγητή, να γίνεται άμεσα ένας προέλεγχος, αναφορικά με την
πληρότητά τους. Σε κάθε περίπτωση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι τα
ίδια (ίσης αποδεικτικής ισχύος) μ’ αυτά που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων
που αφυπηρετούν από τη Δημόσια Διοίκηση στη Χώρα μας. Αν από τον έλεγχο των
δικαιολογητικών προκύψει ότι αυτά δεν είναι πλήρη ο εισηγητής θα πρέπει, με δική του
ευθύνη, ερχόμενος σε απευθείας επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο (με τηλέφωνο ή FAX)
να ζητά τη συμπλήρωσή τους.
3. Το αμέσως ανωτέρω διαβιβαστικό έγγραφό μας προς την αρμόδια Διεύθυνση
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους
ασφαλιστικούς φορείς θα κοινοποιείται παράλληλα στην αρμόδια υπηρεσία των ανωτέρω
Κοινοτικών Οργανισμών, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση παραλαβής προκειμένου
κατ’ αυτόν τον τρόπο α) να γνωστοποιείται η ημερομηνία παραλαβής των σχετικών
δικαιολογητικών, ώστε να γνωρίζει η αρμόδια Υπηρεσία και ο ενδιαφερόμενος τον ακριβή
χρόνο έναρξης της εξάμηνης προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10
του ν. 2592/1998 και β) να γνωρίζει κυρίως η αρμόδια Υπηρεσία τους εμπλεκόμενους
ασφαλιστικούς φορείς από τους οποίους θ’ αναμένει τη μεταφορά κεφαλαίου αναλογιστικού
ισοδύναμου, προκειμένου να κλείσει το σχετικό φάκελο.
4. Επειδή ο υπολογισμός του αναλογιστικού ισοδύναμου από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς (κύριας – επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) πρέπει να
συντελεσθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που η σχετική αίτηση
μεταφοράς θα περιέλθει στον Οργανισμό Σύνδεσης (ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε η
αίτηση στο Γ.Λ.Κ.) και με δεδομένο ότι τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης – Πρόνοιας των
δημοσίων υπαλλήλων, υπολογίζουν τις παροχές τους μετά την έκδοση της πράξης
συνταξιοδότησης (θεωρητικά) του υπαλλήλου, θα πρέπει οι αρμόδιες Διευθύνσεις
Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. ή του Ι.Κ.Α., κατά περίπτωση, να προβαίνουν στον υπολογισμό και
τον έλεγχο του αναλογιστικού ισοδύναμου το συντομότερο δυνατόν, και να κοινοποιούν
αντίγραφο της εν λόγω πράξης στα, κατά περίπτωση, ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων,
όπως αυτά προκύπτουν από το ανωτέρω διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσής μας (Α
παρ.2), προκειμένου να προβούν και εκείνα με τη σειρά τους, εντός του ανωτέρω εξαμήνου,
στον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου των παροχών τους. Στην περίπτωση που
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για μια υπηρεσία ή τμήμα της διαπιστώνεται ότι δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές
εισφορές, ενώ είχε τέτοια υποχρέωση ο ενδιαφερόμενος ή η αναγνώρισή της είναι δυνατή
μόνο μ’ εξαγορά, θα πρέπει με δική σας ευθύνη να τον ενημερώνετε, ότι αν δεν προβεί στην
αναγνώριση και εξαγορά της εν λόγω υπηρεσίας, ο αντίστοιχος χρόνος θα εκπεσθεί από τον
συνολικό συντάξιμο χρόνο ή τον χρόνο ασφάλισης, γεγονός που θα έχει επίπτωση και στο
ποσό που θα υπολογισθεί τελικά ως αναλογιστικό ισοδύναμο. Εξυπακούεται ότι εφόσον
τελικά ο ενδιαφερόμενος προβεί στην εν λόγω αναγνώριση – εξαγορά, θα πρέπει να δίδεται
από τις Υπηρεσίες σας απόλυτη προτεραιότητα στις αναγνωρίσεις – εξαγορές αυτές.
5. Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας, αυτής δηλαδή του
υπολογισμού και ελέγχου του αναλογιστικού ισοδύναμου και πάντοτε μέσα στα χρονικά
πλαίσια του ανωτέρω εξαμήνου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να απευθύνουν
έγγραφο στην αρμόδια Υπηρεσία (όπως αυτή προκύπτει από το διαβιβαστικό έγγραφο της
παρ.2 της παρούσας ενότητας) με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο και στην Διεύθυνσή
μας, με το οποίο θα αποστέλλουν αντίγραφο της πράξης υπολογισμού του αναλογιστικού
ισοδύναμου εις διπλούν (ένα για την Υπηρεσία και ένα για τον ενδιαφερόμενο).
Σημειώνουμε, ότι από την πράξη υπολογισμού του αναλογιστικού ισοδύναμου θα πρέπει,
τόσο για τους εν ενεργεία υπαλλήλους, όσο και για τους συνταξιούχους, να προκύπτουν: α)
οι περίοδοι ασφάλισης (συντάξιμος χρόνος), β) το ποσό της μηνιαίας σύνταξης –
παροχής, γ) ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου (πίνακες 1-25 του άρθρου 14
του ν. 2592/1998) και δ) το συνολικό ποσό του προς μεταφορά κεφαλαίου, από δε το
έγγραφο που απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία, θα πρέπει να προκύπτουν τα ένδικα
μέσα που μπορεί ν’ ασκήσει ο ενδιαφερόμενος κατά της πράξης υπολογισμού του
αναλογιστικού ισοδύναμου, καθώς και οι σχετικές με την άσκησή τους προθεσμίες, οι
οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα. Επισημαίνεται
επίσης ότι ο υπολογισμός – μεταφορά του αναλογιστικού ισοδύναμου από τον κάθε
ασφαλιστικό φορέα ενεργείται για το σύνολο της υπηρεσίας – ασφάλισης που έχει διανυθεί
στον φορέα αυτόν.
6. Από την ημερομηνία που φέρει το απευθυνόμενο προς την αρμόδια Υπηρεσία
των ανωτέρω κοινοτικών οργανισμών έγγραφο (παρ. 5) και σε προθεσμία δώδεκα (12)
μηνών ο αιτών/η αιτούσα θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως με οριστική και αμετάκλητη
δήλωσή του/της, που υποβάλλεται στον οικείο ελληνικό φορέα ασφάλισης, μέσω της
Διοίκησης των Οργανισμών αυτών, αν αποδέχεται την μεταφορά του αναφερόμενου
στην ανωτέρω παρ. 4 αναλογιστικού ισοδύναμου, από το ελληνικό σύστημα στο
συνταξιοδοτικό σύστημα της υπηρεσίας του, κατά περίπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η
ανωτέρω δωδεκάμηνη προθεσμία, χωρίς δηλαδή την υποβολή σχετικής δήλωσης για την
μεταφορά του αναλογιστικού ισοδύναμου από τον ενδιαφερόμενο, ο φάκελος της υπόθεσης
κλείνει και τίθεται στο αρχείο. Εξυπακούεται ότι το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που
υποβληθεί, μέσα στο δωδεκάμηνο, αρνητική δήλωση από τον/την ενδιαφερόμενο/νη.
7. Κατά το τελευταίο στάδιο της εν λόγω διαδικασίας το πραγματικό κεφάλαιο που
αντιστοιχεί, στο κατά τα’ ανωτέρω αναλογιστικό ισοδύναμο μεταφέρεται στο κοινοτικό
συνταξιοδοτικό σύστημα, από τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με την
κατάθεσή του στον τραπεζικό λογαριασμό της για λογαριασμό του/της ασφαλισμένου/νης.
Η κατάθεση στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να συντελεσθεί το αργότερο
μέχρι την τελευταία ημέρα του εξαμήνου που αρχίζει από την ημερομηνία περιέλευσης
της οριστικής δήλωσης αποδοχής μεταφοράς του αναλογιστικού ισοδύναμου στον
αρμόδιο Οργανισμό Σύνδεσης. Ο Φορέας – Υπηρεσία που θα προβεί στην ανωτέρω
κατάθεση θα πρέπει ν’ απευθύνει έγγραφο στην αρμόδια Υπηρεσία, με παράλληλη
κοινοποίησή του, τόσο στον ενδιαφερόμενο, όσο και στον Οργανισμό Σύνδεσης, με το
οποίο θα γνωστοποιείται η ημερομηνία, το ποσό που κατατέθηκε και τον/την
ασφαλισμένο/νη που αφορά.
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Β. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ στο Ευρωπαϊκό Γραφείο
Ευρεσιτεχνιών και στους Συντονισμένους Οργανισμούς (Συμβούλιο της Ευρώπης, κ.λ.π.)
(περίπτ. β’ και γ’ της ενότητας Ι) ΠΡΙΝ ΤΗΝ 11-12-2007.
Η ανωτέρω διαδικασία (στάδια) της ενότητας ΙΙΑ θα ακολουθηθεί και για τα άτομα
της παρούσας περίπτωσης (υπηρετούντες και συνταξιούχοι), με τις εξής δύο διαφορές:
α) Η αίτησή τους για μεταφορά των δικαιωμάτων τους πρέπει να περιέλθει στον
Οργανισμό Σύνδεσης μέχρι 11-6-2009 (παρ. 3 άρθρου 10 του ν. 2592/1998) και
β) Οι προθεσμίες των προηγουμένων σταδίων παρατείνονται για ένα (1)
εξάμηνο, δηλαδή όπου στα προηγούμενα στάδια της ενότητας ΙΙΑ έχουμε προθεσμία
ενός (1) εξαμήνου, για τα πρόσωπα της παρούσας ενότητας (ΙΙΒ), η προθεσμία αυτή
εκτείνεται σε ένα (1) έτος. Αυτό προβλέφθηκε προκειμένου κατά την πρώτη εφαρμογή του
νόμου που θα υπάρξει σώρευση αιτήσεων, να υπάρχει επαρκής χρόνος στις υπηρεσίες για
την διεκπεραίωσή τους.
Στο σημείο αυτό σχετικά με τις αιτήσεις μεταφοράς δικαιωμάτων συνταξιούχων του
Δημοσίου σημειώνουμε τα εξής: α) τα σχετικά δικαιολογητικά τους, εκτός φυσικά της
αίτησης, θ’ αναζητούνται από τους συνταξιοδοτικούς φακέλους, β) προκειμένου τ’ άτομα
αυτά να μην παραμείνουν χωρίς σύνταξη, επειδή η εξάντληση των σχετικών προθεσμιών
που έχουν τεθεί στα ενδιάμεσα στάδια μπορεί να οδηγήσει στην πραγματική μεταφορά του
αναλογιστικού ισοδύναμου μετά την παρέλευση ακόμα και μίας διετίας από την υποβολή
της αρχικής αίτησης, έχει προβλεφθεί, (παρ. 18 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999), η διακοπή
της σύνταξης ή της παροχής να συντελείται από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της
πραγματική μεταφοράς του Κεφαλαίου από τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης,
στην Διοίκηση των Οργανισμών και τα ποσά των συντάξεων, που έχουν καταβληθεί στον
ενδιαφερόμενο από την πρώτη του επόμενου μήνα περιέλευσης της αίτησης μεταφοράς
του αναλογιστικού ισοδύναμου στον Οργανισμό Σύνδεσης μέχρι την τελευταία ημέρα
του μήνα της πραγματικής μεταφοράς του να συμψηφίζονται, με πράξη ή απόφαση του
αρμοδίου οργάνου με το, προς μεταφορά, κεφάλαιο του αναλογιστικού ισοδύναμου.
9.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
9.3.1.ΚΥΡΙΑ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Για τον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:
- η μηνιαία σύνταξη – παροχή, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τη νομοθεσία
του κάθε φορέα και
- ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου όπως προκύπτει από τον οικείο,
από τους Πίνακες 1-25 του άρθρου 14 του ν.2592/1998, Πίνακα.
1. Για την εξεύρεση της μηνιαίας σύνταξης – παροχής ακολουθείται η μέθοδος
υπολογισμού, που προβλέπει η νομοθεσία του κάθε φορέα και ως συντάξιμη υπηρεσία ή
χρόνος ασφάλισης, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της υπηρεσίας που πράγματι παρασχέθηκε
ή ο χρόνος ασφάλισης που πράγματι διανύθηκε στον οικείο φορέα με τον συνυπολογισμό
και κάθε υπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη ή ως χρόνος ασφάλισης από τους οικείους
φορείς (χρόνος προσόντος, στρατιωτική θητεία, χρόνος διαδοχικής ασφάλισης ν.1405/83
κλπ). Για τον προσδιορισμό του χρόνου θεμελίωσης του δικαιώματος ο αιτών/η αιτούσα θα
λογίζεται (κατά πλάσμα) ότι δεν διέκοψε μέχρι τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος την υπηρεσία του/της ή την ασφάλισή του/της στον οικείο φορέα. Το ποσό της
σύνταξης ή της παροχής υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση με τα δεδομένα που ισχύουν κατά
την ημερομηνία περιέλευσης της αίτησης στον Οργανισμό Σύνδεσης.
Η αμέσως ανωτέρω υπολογισθείσα μηνιαία σύνταξη-παροχή πολλαπλασιάζεται με
23

τον αριθμό των ετησίως καταβαλλομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία του κάθε φορέα,
μηνιαίων συντάξεων-παροχών (ήτοι επί 12 ή 14) και το ποσό του γινομένου αυτού
πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή του αναλογιστικού ισοδύναμου (ΠΙΝΑΚΕΣ άρθρου
14 του ν. 2592/2002).
Σε περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα είναι συνταξιούχος του φορέα σας η μηνιαία
σύνταξη-παροχή, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του αναλογιστικού
ισοδύναμου, είναι αυτή που ήδη του καταβάλλεται και κατά συνέπεια παρέλκει ο κατά τα
ανωτέρω υπολογισμός της.
2. Όπως θα παρατηρήσετε στους Πίνακες 1 έως και 12 καθώς και στον Πίνακα 24,
του ν. 2592/2002, οι οποίοι αφορούν παροχές σύνταξης σε άνδρες εν ενεργεία
ασφαλισμένους ή συνταξιούχους, αντίστοιχα, υπάρχει αναφορά σε ποσοστό σύνταξης
χηρείας. Αυτό σημαίνει, ότι ανάλογα με το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία του οικείου
φορέα ποσοστό σύνταξης χηρείας θα χρησιμοποιείται και ο αντίστοιχος Πίνακας.
Η εξεύρεση του οικείου Πίνακα γίνεται, κατά τις παρακάτω διακρίσεις:
α. Από τους Πίνακες 1 έως και 12 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού
ισοδύναμου για τις παροχές κύριας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν άνδρες εν
ενεργεία ασφαλισμένους (π.χ. για κύρια σύνταξη από το Δημόσιο πίνακες 4,5 και 6).
β. Από τους Πίνακες 16 έως και 19 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού
ισοδύναμου για τις παροχές κύριας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν γυναίκες εν
ενεργεία ασφαλισμένες.
γ. Από τον Πίνακα 24 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου
για παροχές κύριας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν άνδρες συνταξιούχους και
δ. Από τον Πίνακα 25 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου
για παροχές κύριας και επικουρικής σύνταξης που αφορούν γυναίκες συνταξιούχους.
Μετά την εξεύρεση του οικείου Πίνακα αναζητείται και εξευρίσκεται ο συντελεστής
του αναλογιστικού ισοδύναμου που αντιστοιχεί στον αιτούντα/στην αιτούσα. Ο εν λόγω
συντελεστής προσδιορίζεται από το σημείο που τέμνονται η οριζόντια στήλη της
ηλικίας του αιτούντος/της αιτούσας με την κάθετη στήλη της ηλικίας έναρξης
πληρωμής της σύνταξης του/της, Για τον προσδιορισμό της έναρξης πληρωμής της
σύνταξης συνεκτιμώνται όλα εκείνα τα στοιχεία που θα λαμβάνονταν υπόψη αν ο /η
υπάλληλος αυτός/αυτή είχε συνεχίσει και τερματίσει την σταδιοδρομία του/της στην χώρα
μας, ήτοι ημερομηνία διορισμού, φύλο , οικογενειακή κατάσταση (γυναίκα έγγαμη –άγαμη
με ή χωρίς παιδιά, αριθμός παιδιών) ηλικία και ο χρόνος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Στις περιπτώσεις που ως ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης προκύπτει ηλικία
μικρότερη από εκείνη που έχει ο αιτών/η αιτούσα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
στην Διοίκηση των Οργανισμών θα λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που έχει κατά τον χρόνο
αυτό (π.χ. για υπάλληλο ηλικίας 62 ετών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του, που με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία, λογίζεται ότι θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι
31.12.1997 και ως ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης ορίζεται το 55ο έτος, για την
εφαρμογή του ΚΕΦ Β’ του ν.2592/1998,ως ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης, η
οποία τελικά και συμπροσδιορίζει τον συντελεστή του αναλογιστικού ισοδύναμου, θα
ληφθεί το 62ο έτος της ηλικίας που έχει σήμερα ο αιτών).
Η ηλικία του αιτούντος/της αιτούσας, για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου,
προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του έτους υποβολής της αίτησής του/της υπαλλήλου στη
Διοίκηση των ανωτέρω Οργανισμών και του έτους της γέννησής του/της. (Δηλαδή για
υπάλληλο που γεννήθηκε την 17.12.1941 και η αίτησή του υποβλήθηκε στην Διοίκηση των
Οργανισμών την 18.2.2003, η ηλικία που θα ληφθεί υπόψη προκύπτει από την αριθμητική
διαφορά μεταξύ των ετών 2003 και 1941 (ήτοι λογίζεται 62 ετών).
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9.3.2. ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ
Για τον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου απαιτούνται:
- το ποσό της εφάπαξ παροχής που δικαιούται ο αιτών/η αιτούσα και
- ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου.
α) Υπολογίζεται το ποσό της εφάπαξ παροχής που θα εδικαιούτο ο αιτών/η αιτούσα,
κατά την ημερομηνία περιέλευσης στον Οργανισμό Σύνδεσης της αίτησής του/της,
ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων του οικείου φορέα για την
απονομή της εφάπαξ παροχής και το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του
αναλογιστικού ισοδύναμου, όπως προκύπτει από τους Πίνακες.
β) Ο συντελεστής του αναλογιστικού ισοδύναμου προκύπτει από τους Πίνακες του
άρθρου 14 του ν.2592/98 κατά τις παρακάτω διακρίσεις:
α. Από τους Πίνακες 13 έως και 15 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού
ισοδύναμου για εφάπαξ παροχές που αφορούν άνδρες εν ενεργεία ασφαλισμένους.
β. Από τους Πίνακες 20 έως και 23 εξευρίσκεται ο συντελεστής του αναλογιστικού
ισοδύναμου για εφάπαξ παροχές που αφορούν γυναίκες εν ενεργεία ασφαλισμένες.
Ο εν λόγω συντελεστής προσδιορίζεται από την ηλικία των υπαλλήλων κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησής τους στη Διοίκηση των ανωτέρω οργανισμών και την ηλικία
έναρξης πληρωμής της σύνταξης, σύμφωνα με την νομοθεσία του κάθε φορέα.
Διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη λάβει εφάπαξ παροχή, οι
οικείοι φορείς (εφάπαξ παροχών) δεν εμπλέκονται στην διαδικασία μεταφοράς
αναλογιστικού ισοδύναμου.
9.4.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Κατά τον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου των ασφαλισμένων (εν
ενεργεία ή συνταξιούχων) όλων των ασφαλιστικών φορέων, στο ποσό της σύνταξης δεν θα
υπολογίζεται η οικογενειακή παροχή, το επίδομα ανικανότητας και το Επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.).
2.
Στην περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα έχει υπηρετήσει στο Δημόσιο με
σύμβαση, αν μεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ.874/1971, δηλαδή έχει προσληφθεί
πριν την 18 Σεπτεμβρίου 1984 και έχει συμπληρώσει 5ετή συνεχή υπηρεσία στη μη μόνιμη
θέση, αρμόδιος για την διεκπεραίωση της σχετικής αίτησης και τον υπολογισμό του
αναλογιστικού ισοδύναμου φορέας, είναι το Δημόσιο (Δ/νσεις Συντάξεων του Γ.Λ.
Κράτους), αν δεν έχει υπαχθεί στις ανωτέρω διατάξεις η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο
ΙΚΑ.
3. Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον αιτούντα/την αιτούσα,
θα πρέπει να έχει συντελεσθεί και οι σχετικές οφειλές να έχουν εξοφληθεί πριν τον
υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου. Συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών που
οφείλονται λόγω αναγνώρισης κάποιας προϋπηρεσίας με το υπολογισθέν ποσό του
αναλογιστικού ισοδύναμου, δεν είναι δυνατός.
4. Στην περίπτωση που στον ασφαλιστικό φορέα σας δεν προβλέπεται από τις
διέπουσες αυτόν διατάξεις, δυνατότητα μεταφοράς-κατάθεσης χρηματικού ποσού σε
τραπεζικό λογαριασμό για εξαγωγή χρημάτων στο εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση), θα
πρέπει να γίνουν, το συντομότερο δυνατόν, οι αναγκαίες συνεννοήσεις με το Υπουργείο που
σας εποπτεύει, προκειμένου να δρομολογηθούν και συντελεσθούν οι αναγκαίες προς τούτο
νομοθετικές παρεμβάσεις.
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5.
Το συνολικό Κεφάλαιο που μεταφέρεται για λογαριασμό του/της κάθε
υπαλλήλου, από όλους του εμπλεκόμενους φορείς (κύρια- επικουρική σύνταξη, εφάπαξ
παροχή), μετατρέπεται σε κοινοτικό χρόνο με βάση εσωτερικές διατάξεις του κοινοτικού
συνταξιοδοτικού συστήματος.
6.
Εξυπακούεται ότι μετά την περάτωση της διαδικασίας μεταφοράς του
αναλογιστικού ισοδύναμου, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να ενημερώνουν τα αρχεία
τους - φακέλους των ενδιαφερομένων για την συντελεσθείσα μεταφορά των δικαιωμάτων
τους.
7. Τέλος, επισημαίνεται, ότι το αναλογιστικό ισοδύναμο που μεταφέρεται είναι
απαλλαγμένο από κάθε είδους φόρο ή κράτηση (παρ. 5 άρθρου 11 του ν. 2592/1998).
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10. Πίνακες Ασφαλιστικού Ισοδύναμου
Οι πίνακες 10-25 ορίζονται από το άρθρο 14 του Ν.2592/1998. Οι πίνακες 33 και 34
ορίζονται με την υπ’ αριθ. ΦΕΟΚ/STAT/ΟΙΚ. 1829/1999 (ΦΕΚ2120Β/6-12-1999) απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.
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11.
•
•
•

Ισχύουσα νομοθεσία
Ν. 2592/08 (ΦΕΚ 57τ.Α/18-3-1998) «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών
συνταξιούχων του δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
Ν. 2703/99 (ΦΕΚ 72/τ.Α/8-4-1999) «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών
ΔΕΠ των ΑΕΙ, ΕΠ των ΤΕΙ, γιατρών ΕΣΥ και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση
συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
Ν. 3075/02 (ΦΕΚ 297/τ.Α/5-12-2002) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου και άλλες διατάξεις»
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