
Ε Τ Ε Α
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑ

Ασφαλισμένοι πριν την 01.01.2014

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΤΕΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

1



Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

 Διαχείριση – διεκπεραίωση αιτημάτων
συνταξιοδότησης

 Με χρόνο ασφάλισης σε εντασσόμενους
φορείς

 Με χρόνο ασφάλισης σε εντασσόμενους
στο ΕΤΕΑ φορείς και σε άλλα ΝΠΔΔ

 Με χρόνο ασφάλισης σε εντασσόμενους
φορείς και σε ΤΕΑ-ΝΠΙΔ
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Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

 Αντιμετώπιση των χρόνων που

πραγματοποιήθηκαν στην ασφάλιση

εντασσόμενων φορέων στο ΕΤΕΑ

 Πριν οι φορείς ενταχθούν στο ΕΤΕΑ

 Μετά την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ
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Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

 Επιλογή καταστατικών διατάξεων βάσει

των οποίων θα αντιμετωπισθεί το αίτημα

συνταξιοδότησης, μέχρι την έκδοση του

Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του

ΕΤΕΑ.
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Α. Εφαρμοστέες διατάξεις

α) ν.4052/2012

Τα άρθρα 37, 40, 41, 42 , 47, 48

β) ν.3863/2010

Το άρθρο 5

γ) ν.4225/2014

Το άρθρο 4

δ) Γενικές Διατάξεις
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1. ν.4052/2012 (Ιδρυτικός νόμος ΕΤΕΑ)
Τα άρθρα 37, 40, 41, 42 παρ. 3α, 47, 48 παρ. 2 & 4

 Άρθρο 37: Υπαγωγή στην ασφάλιση ΕΤΕΑ

 Άρθρο 40: Χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ

 Άρθρο 41: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

 Άρθρο 42, παρ. 3α: Υπολογισμός σύνταξης

 Άρθρο 47: Εφαρμογή καταστατικών διατάξεων
εντασσόμενων φορέων μέχρι την έκδοση του
ΚΑΠ

 Άρθρο 48, παρ. 2 & 4: Διεκπεραίωση των
εκκρεμών υποθέσεων των εντασσόμενων
φορέων από το ΕΤΕΑ
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2. ν.3863/2010, άρθρο 5
Ασφάλιση διαδοχικά σε πλέον του ενός φορείς

 Καθορισμός “αρμόδιου” φορέα για την
απονομή επικουρικής σύνταξης

Κρίση δικαιώματος (θεμελίωση, ηλικία,
πλήρης-μειωμένη), τρόπος υπολογισμού
σύνταξης, έναρξη συνταξιοδότησης

 Υπολογισμός σύνταξης

Απονέμων – Συμμετέχων φορέας
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Ε Ν Τ Α Σ Σ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Φ Ο Ρ Ε Ι Σ
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α/α
Φ Ο Ρ Ε Α Σ ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΤΑΞΗΣΤ Ι Τ Λ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

1 ΕΤΕΑΜ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 1/7/2012
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τ.
 Τ

ΕΑ
ΙΤ

ΤΕΑΠΟΖΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 1/7/2012

3 ΤΕΑΕΙΓΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1/7/2012

4 ΤΕΑΥΕΚ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1/1/2013

5 ΤΕΑΧ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 1/2/2013

6 ΤΕΑΥΝΤΠ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 1/2/2013
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τ.
 Τ

ΕΑ
Δ

Υ ΤΕΑΔΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1/1/2013

8 ΤΑΔΚΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1/1/2013

9 ΤΕΑΠΟΚΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1/1/2013
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ΤΑ
Υ

ΤΕ
Κ

Ω

ΤΕΑΠ-ΟΤΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ 1/7/2012

11 ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤ &  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1/7/2012

12 ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ 1/7/2012

13 ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ 1/7/2012

14 ΚΑΠ-ΔΕΗ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ ΔΕΗ / ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/7/2012
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ΕΤ
Α

Τ ΕΛΕΜ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) 1/3/2013

16 ΤΑΠΤΠ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ALPHA BANK) 1/3/2013



Β.  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΕΤΕΑ

Μετά την ένταξη κάθε φορέα στο ΕΤΕΑ

 Καταργείται αυτοδίκαια ο φορέας

 Παύει αυτομάτως η ασφάλιση στο φορέα

 Κάθε ασφαλισμένος του φορέα
καθίσταται ασφαλισμένος του ΕΤΕΑ

 Συνεχίζεται αυτοδίκαια η ασφάλιση όλων
των ασφαλισμένων του φορέα στο ΕΤΕΑ

 Δεν ισχύει διαδοχική ασφάλιση μεταξύ

των εντασσόμενων φορέων
9



Τ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

 Ενιαίος χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ, ως
άθροισμα των επιμέρους χρόνων

ασφάλισης στους εντασσόμενους φορείς

 Μη ύπαρξη ΚΑΠ (Κανονισμός Ασφάλισης
Παροχών) ΕΤΕΑ

 Ισχύς των καταστατικών διατάξεων των
εντασσόμενων φορέων μέχρι την έκδοση
ΚΑΠ ΕΤΕΑ
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Βάσει ποιων καταστατικών διατάξεων θα
αντιμετωπισθεί από το ΕΤΕΑ το αίτημα χορήγησης
σύνταξης ή ποσού συμμετοχής; Δηλαδή:

 Πώς θα κριθεί η θεμελίωση ή μη δικαιώματος
σύνταξης ΕΤΕΑ;

 Πώς θα υπολογισθεί η σύνταξη ή το ποσό
συμμετοχής ΕΤΕΑ;

Αναζητείται δηλαδή το “αρμόδιο καταστατικό”

από τα καταστατικά των εντασσόμενων φορέων,

δηλαδή ο “αρμόδιος εντασσόμενος φορέας”.
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Η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος

χορήγησης επικουρικής σύνταξης, σε σχέση

με τις ημερομηνίες ένταξης των φορέων στο

ΕΤΕΑ.
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Κ ρ ί σ ι μ ο ς  π α ρ ά γ ω ν



Η συσχέτιση των δυο ημερομηνιών οδηγεί:

 Στον τρόπο αντιμετώπισης των

πραγματοποιηθέντων χρόνων ασφάλισης

στους εντασσόμενους φορείς.

 Στον καθορισμό του “αρμόδιου” φορέα

για την εξέταση του αιτήματος.

 Στο πλαίσιο των καταστατικών διατάξεων

εξέτασης του αιτήματος και απονομής

σύνταξης.

13



Ειδικά για τους ασφαλισμένους του δημόσιου
τομέα και των ΟΤΑ, που συνταξιοδοτούνται

από το ΓΛΚ για κύρια σύνταξη, επειδή το
αίτημα διαβιβάζεται μέσω της αρμόδιας
υπηρεσιακής μονάδας δια της αποστολής και

του σχετικού ΔΑΥΚ, ως ημερομηνία υποβολής
θα θεωρείται η επομένη της παραιτήσεως
του ασφαλισμένου, ασχέτως της ημερομηνίας

αποστολής των δικαιολογητικών (αίτηση,
ΔΑΥΚ) στο ΕΤΕΑ.
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1. Χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ
Χρόνοι ασφάλισης στους εντασσόμενους φορείς

Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην
ασφάλιση κάθε εντασσόμενου φορέα:

 Πριν την ένταξή του στο ΕΤΕΑ, παραμένει
αυτοτελής χρόνος του φορέα. Δεν είναι
δηλαδή χρόνος ΕΤΕΑ και αντιμετωπίζεται με

τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Το αίτημα υποβλήθηκε πριν την ένταξη του
φορέα.
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 Μετά την ένταξή του στο ΕΤΕΑ, καθίσταται
χρόνος ΕΤΕΑ, αθροιζόμενος με τυχόν

χρόνους ασφάλισης σε άλλους
εντασσόμενους φορείς. Καταργείται έτσι
κάθε έννοια αυτοτελούς διαχείρισής του.

 Δεν αθροίζονται οι χρόνοι που
πραγματοποίησε ασφαλισμένος σε
εντασσόμενο φορέα και στο ΤΕΑΧ ή και στο

ΤΕΑΠΟΚΑ/ΤΕΑΠ-ΤΝ.

π.χ. ΤΕΑΔΥ και ΤΕΑΧ, ΕΤΕΑΜ και ΤΕΑΧ,
ΤΕΑΔΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ/ΤΕΑΠ-ΤΝ.
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Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του ν.3863/2010
άρθρο 5, για τον καθορισμό του “αρμόδιου”
φορέα, εφόσον εξετάζονται αιτήματα:

 προγενέστερα της έναρξης λειτουργίας του ΕΤΕΑ

 μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

 με χρόνο ασφάλισης μόνο σε εντασσόμενους
φορείς

 με χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ΝΠΔΔ και ΤΕΑ-
ΝΠΙΔ και με την προϋπόθεση ότι το ΕΤΕΑ είναι
ο απονέμων φορέας
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2. ΕΤΕΑ & ν.3863/2010
Ασφάλιση διαδοχικά σε πλέον του ενός 

εντασσόμενους φορείς
Καθορισμός “αρμόδιου ” εντασσόμενου φορέα



Μερική εφαρμογή των διατάξεων του
ν.3863/2010 άρθρο 5, για τον καθορισμό του
“αρμόδιου” φορέα, εφόσον εξετάζονται
αιτήματα μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ:

 Με χρόνο ασφάλισης σε εντασσόμενους
φορείς εκτός και εντός ΕΤΕΑ.

 Με χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ΝΠΔΔ ή/και
ΤΕΑ-ΝΠΙΔ και με την προϋπόθεση ότι το ΕΤΕΑ
είναι συμμετέχων φορέας.
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ΕΤΕΑ & ν.3863/2010
Ασφάλιση διαδοχικά σε πλέον του ενός 

εντασσόμενους φορείς
Καθορισμός “αρμόδιου” εντασσόμενου φορέα



 Η μερική εφαρμογή έγκειται στο ότι στις εν
λόγω περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να

ισχύσουν στο σύνολό τους οι προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων για την αναζήτηση
αρμοδιότητας φορέα.

 Η αρμοδιότητα σε περιπτώσεις ασφάλισης
διαδοχικά στο ΕΤΕΑ και σε άλλα ΝΠΔΔ ή ΤΕΑ-

ΝΠΙΔ, αναζητείται αυστηρά σύμφωνα με το
ν.3863/2010 άρθρο 5 και δεν αποτελεί
αντικείμενο της ημερίδας.
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1. “Αρμοδιότητα” φορέα στο ΕΤΕΑ

Η “αρμοδιότητα” φορέα εντός του ΕΤΕΑ
αφορά ουσιαστικά στην επιλογή εκείνου του

φορέα από τους εντασσόμενους, του
“αρμόδιου”, οι καταστατικές διατάξεις του
οποίου θα εφαρμοστούν, προκειμένου να

απονεμηθεί σύνταξη από το ΕΤΕΑ ή να
χορηγηθεί ποσό συμμετοχής. Πρόκειται
δηλαδή για “αρμοδιότητα” καταστατικών

διατάξεων.
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“Αρμόδιος” φορέας στο ΕΤΕΑ

 Για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης

 Για την απονομή σύνταξης ή ποσού
συμμετοχής ΕΤΕΑ

Είναι ο εντασσόμενος φορέας στον οποίο ο

πραγματοποιηθείς χρόνος ασφάλισης πληροί

τις προϋποθέσεις που τίθενται από το

ν.3863/2010 άρθρο 5, όπως αυτές μπορούν να

εφαρμοστούν στο ΕΤΕΑ (πλήρως ή μερικώς).
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1.1 Απονέμων φορέας το ΕΤΕΑ
Περιπτώσεις τελευταίας ασφάλισης στο ΕΤΕΑ
Πλήρης εφαρμογή του ν.3863/2010, άρθρο 5

“Αρμόδιος” είναι ο τελευταίος φορέας
ασφάλισης πριν την ένταξη του

ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ, ο φορέας ένταξής
του δηλαδή, εφόσον για το χρόνο που
πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή του

πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.
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1.1.1 Σύνταξη λόγω Γήρατος

α) Πέντε (5) έτη ή χίλιες πεντακόσιες (1.500)

ημέρες στην ασφάλισή του

εκ των οποίων

β) Είκοσι (20) μήνες ή πεντακόσιες (500)

ημέρες κατά την τελευταία πενταετία

πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή την

υποβολή αίτησης για την κρίση του

συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
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1.1.2 Σύνταξη Αναπηρίας ή Θανάτου

α) Σαράντα (40) μήνες ή χίλιες (1.000) ημέρες

στην ασφάλισή του

εκ των οποίων

β) Δώδεκα (12) μήνες ή τριακόσιες (300)

μέρες κατά την τελευταία πενταετία πριν
τη διακοπή της απασχόλησης ή την
υποβολή της αίτησης για την κρίση του

συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
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Πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις για
κάθε περίπτωση εκ των 1.1.1 και 1.1.2;

 Ο φορέας ένταξης είναι ο “αρμόδιος”
φορέας.

 Το αίτημα κρίνεται από το ΕΤΕΑ βάσει των

καταστατικών διατάξεων του φορέα
ένταξης του ασφαλισμένου.
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Ως “αρμόδιος” για την κρίση του δικαιώματος 

Εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της

νομοθεσίας του για την απονομή σύνταξης,

δηλαδή:

 ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης

 η ηλικία συνταξιοδότησης

 η αναπηρία (τα ποσοστά)

 ο θάνατος (δικαιοδόχα μέλη, ποσοστά)
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Πληρούνται και οι προϋποθέσεις της

νομοθεσίας του;

Απονέμεται σύνταξη ΕΤΕΑ βάσει των

καταστατικών διατάξεων του φορέα ένταξης και

της γενικότερης νομοθεσίας.
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Οι προϋποθέσεις για κάθε περίπτωση εκ των

1.1.1 και 1.1.2 ή της νομοθεσίας του

Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το

όριο ηλικίας ή είναι ανάπηρος με το ποσοστό

αναπηρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία

του τελευταίου φορέα, το αίτημα εξετάζεται από

τον εντασσόμενο φορέα με τον περισσότερο

χρόνο ασφάλισης, κ.ο.κ (ν.3863/2010, άρθρο 5).

Εάν όχι, απορρίπτεται το αίτημα.
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Δεν πληρούνται



“Αρμόδιος” είναι ο τελευταίος χρονολογικά
φορέας ασφάλισης από τους εντασσόμενους,
πριν την υπαγωγή του ασφαλισμένου στην
ασφάλιση άλλου, πλην ΕΤΕΑ, φορέα, εφόσον
για το χρόνο που πραγματοποιήθηκε στην
ασφάλισή του πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις.

29

1.2 Συμμετέχων φορέας το ΕΤΕΑ
Περιπτώσεις τελευταίας ασφάλισης σε άλλα 
ΝΠΔΔ (και εντασσόμενους φορείς πριν την ένταξή 
τους) ή ΤΕΑ-ΝΠΙΔ
Μερική εφαρμογή του ν.3863/2010, άρθρο 5



1.2.1 Σύνταξη λόγω Γήρατος

Πέντε (5) έτη ή χίλιες πεντακόσιες
(1.500) ημέρες στην ασφάλισή του.

1.2.2 Για σύνταξη Αναπηρίας ή Θανάτου

Σαράντα (40) μήνες ή χίλιες (1.000)
ημέρες στην ασφάλισή του.

Δεν είναι δυνατόν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της
τελευταίας πενταετίας, διότι αφορούν στον
τελευταίο φορέα ασφάλισης που δεν είναι το ΕΤΕΑ
(ασφαλιστικός δεσμός).
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Πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις για
κάθε περίπτωση εκ των 1.2.1 και 1.2.2;

 Ο τελευταίος χρονολογικά φορέας από του
εντασσόμενους είναι ο “αρμόδιος” φορέας.

 Το ποσό συμμετοχής ΕΤΕΑ υπολογίζεται
βάσει των καταστατικών διατάξεων του
τελευταίου χρονολογικά φορέα από του
εντασσόμενους .

N A I



“Αρμόδιος” είναι ο φορέας από τους

εντασσόμενους στην ασφάλιση του οποίου

πραγματοποιήθηκε ο περισσότερος χρόνος,

συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου.

Επισημαίνεται ότι το αίτημα έχει κριθεί από
τον απονέμοντα φορέα, που δεν είναι το
ΕΤΕΑ.

32
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2. Υπολογισμός Σύνταξης, Ποσού συμμετοχής 
ΕΤΕΑ

Η σύνταξη ΕΤΕΑ υπολογίζεται και χορηγείται

σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του

“αρμόδιου” φορέα για το σύνολο του χρόνου

ασφάλισης ΕΤΕΑ.

Ομοίως και το ποσό συμμετοχής ΕΤΕΑ, εάν το

αίτημα αφορά σε διαδοχική ασφάλιση,

ακολουθώντας την πρακτική των άρθρων 10 ή

11 του ν.1405/1983 αναλόγως.
33



Ο υπολογισμός είτε της σύνταξης είτε του ποσού

συμμετοχής ΕΤΕΑ ακολουθεί ακριβώς όλη τη

διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις

του “αρμόδιου” εκ των εντασσόμενων φορέα.

Εφόσον δηλαδή προσδιοριστούν, ο χρόνος

ασφάλισης ΕΤΕΑ και ο “αρμόδιος” φορέας, η

υπεύθυνη υπηρεσιακή μονάδα υλοποιεί ακριβώς

τις προβλέψεις των καταστατικών του διατάξεων

για το ποσό της σύνταξης ή της συμμετοχής, την

έναρξη καταβολής, κ.λπ.
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Γ . Α Π Ο Ν Ο Μ Η  Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Η Σ
Διαχείριση αιτημάτων συνταξιοδότησης

35

1. Κατάθεση των αιτημάτων

Τα αιτήματα συνταξιοδότησης κατατίθενται

στο ΕΤΕΑ, στη Δ/νση που υποστηρίζει το

φορέα ένταξης του ασφαλισμένου (ο

τελευταίος φορέας ασφάλισης πριν το ΕΤΕΑ).

Ειδικά, αν ο τελευταίος φορέας είναι το

ΕΤΕΑΜ, κατατίθενται στα αρμόδια

υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.



2. Χρόνος ασφάλισης 

Προσδιορισμός χρόνου στους εντασσόμενους

φορείς - Συγκέντρωση χρόνου ασφάλισης

 Ο προσδιορισμός του χρόνου ασφάλισης

γίνεται με την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα

διαδικασία.

 Η αρμοδιότητα συγκέντρωσης του χρόνου

ανήκει στη Δ/νση που υποστηρίζει τον

φορέα ένταξης του ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ.
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 Η καταμέτρηση του χρόνου σε κάθε

εντασσόμενο φορέα είναι ευθύνη των

Δ/νσεων που υποστηρίζουν τους

αντίστοιχους φορείς (τα υποκαταστήματα

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το ΕΤΕΑΜ).

 Πριν την ένταξη του φορέα στο ΕΤΕΑ, ο

χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην

ασφάλισή του παραμένει αυτοτελής.
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 Μετά την ένταξη κάθε φορέα στο ΕΤΕΑ ο

χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην

ασφάλισή του:

 Μετατρέπεται σε χρόνο ΕΤΕΑ.

 Αθροίζεται με τυχόν χρόνους ασφάλισης

σε άλλους εντασσόμενους φορείς.

 Δεν διαχωρίζεται και δεν αντιμετωπίζεται

ως αυτοτελής και ανεξάρτητος χρόνος.
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 Ο χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑ, μετά την

ένταξη δηλαδή του ασφαλισμένου στο

ΕΤΕΑ, αθροίζεται στο χρόνο που

πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του

φορέα ένταξής του στο ΕΤΕΑ.

Θεωρείται δηλαδή ότι μετά την ένταξη

συνεχίζεται η ασφάλισή του στο φορέα

ένταξής του στο ΕΤΕΑ.
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 Ο χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ, είτε ως χρόνος
που πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη
λειτουργίας του ΕΤΕΑ, είτε ως άθροισμα
χρόνων στους εντασσόμενους φορείς:

 Αποτελεί ενιαίο χρόνο ασφάλισης.

 Δεν επιμερίζεται, είτε για τμηματική
χρήση, είτε για αποποίηση μέρους αυτού.

 Εφόσον καθοριστεί ο “αρμόδιος”
εντασσόμενος φορέας, αντιμετωπίζεται
ως χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην
ασφάλισή του.
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1. Εργαζόμενος στη ΔΕΗ, ασφαλισμένος στον
ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, με χρόνο ασφάλισης 6.650

ημέρες την 30/06/2012.

Μετά την 01/07/2012:

 Ο ανωτέρω χρόνος θεωρείται χρόνος
ασφάλισης ΕΤΕΑ.

 Ο χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑ
αθροίζεται στο χρόνο ΤΕΑΠ-ΔΕΗ.
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2. Καθηγητής ΜΕ, ασφαλισμένος στο ΤΕΑΔΥ με

χρόνο ασφάλισης 20 έτη την 30/12/2012.

Μετά την 01/01/2013:

 Ο ανωτέρω χρόνος θεωρείται χρόνος

ασφάλισης ΕΤΕΑ.

 Ο χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑ

αθροίζεται στο χρόνο ΤΕΑΔΥ.
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3. Εργαζόμενος στον ΟΤΕ, ασφαλισμένος στο

ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, με χρόνο ασφάλισης την

30/06/2012 :

 450 ημέρες στο ΕΤΕΑΜ και

 4.875 ημέρες στο ΤΕΑΠ-ΟΤΕ

Την 01/07/2012 ο εν λόγω εργαζόμενος έχει

5.325 (450+4.875) ημέρες ασφάλισης στο

ΕΤΕΑ.

Ο χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑ αθροίζεται στο

χρόνο ΤΕΑΠ-ΟΤΕ.
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4. Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα,
ασφαλισμένος στο ΕΤΕΑΜ, με χρόνο
ασφάλισης και στο ΤΕΑΥΕΚ.

 Από την 01/07/2012 ασφαλίζεται στο ΕΤΕΑ
και ο χρόνος ασφάλισης προστίθεται στο
χρόνο του ΕΤΕΑΜ.

 Από 01/01/2013 και ο χρόνος ΤΕΑΥΕΚ
αθροίζεται στο χρόνο ΕΤΕΑ.

 Από 01/07/2012 έως 31/12/2012 οι χρόνοι
ΕΤΕΑ (χρόνος ΕΤΕΑΜ) και ΤΕΑΥΕΚ
παραμένουν αυτοτελείς.
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5. Εργαζόμενος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλισμένος στο

ΤΕΑΠΟΚΑ, με χρόνο ασφάλισης και στο

ΕΤΕΑΜ.

 Από την 01/01/2013 ασφαλίζεται στο ΕΤΕΑ

και ο χρόνος ασφάλισης προστίθεται στο

χρόνο του ΤΕΑΠΟΚΑ.

 Από 01/01/2013 και ο χρόνος ΕΤΕΑΜ

αθροίζεται στο χρόνο ΕΤΕΑ.

 Από 01/07/2012 έως 31/12/2012 οι χρόνοι

ΤΕΑΠΟΚΑ και ΕΤΕΑΜ παραμένουν αυτοτελείς

(ο χρόνος ΕΤΕΑΜ ως χρόνος ΕΤΕΑ).
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3. Εξέταση του αιτήματος

Αφού προσδιοριστούν οι χρόνοι ασφάλισης

στους εντασσόμενους φορείς, το αίτημα

εξετάζεται από τον “αρμόδιο” φορέα, όπως

αυτός έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την

προσέγγιση που αναπτύχθηκε προηγουμένως

για την εφαρμογή των διατάξεων του

ν.3863/2010, άρθρο 5.
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4. Εφαρμοστέες διατάξεις απονομής
σύνταξης ή ποσού συμμετοχής ΕΤΕΑ

Εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις του
“αρμόδιου” εντασσόμενου φορέα, όπως αυτός
προκύπτει βάσει:

 των ημερομηνιών υποβολής του αιτήματος
και ένταξης κάθε φορέα στο ΕΤΕΑ,

 των χρόνων που πραγματοποιήθηκαν στην
ασφάλιση των εντασσόμενων φορέων,

 της πλήρους ή μερικής εφαρμογής των
διατάξεων του ν.3863/2010, άρθρο 5.
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4.1 Αιτήματα πριν την 01/07/2012
(όλοι οι φορείς εκτός ΕΤΕΑ)

 Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής
ασφάλισης στο σύνολό τους. Καμία
διαφοροποίηση από την υφιστάμενη
διαδικασία.

 Διεκπεραίωση από τις Δ/νσεις που
υποστηρίζουν τους εντασσόμενους φορείς
στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί χρόνος
ασφάλισης. Δεν τηρούνται αλληλόχρεοι
λογαριασμοί.

 Αλληλογραφία μόνο με τα υποκαταστήματα
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το ΕΤΕΑΜ.
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1 ο Π α ρ ά δ ε ι γ μ α
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 01.09.2011

Πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 1ος/1984 6ος/1987 897 1/7/2012

ΤΕΑΔΥ 7ος/1987 31/8/2011 7.250 1/1/2013

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 8.047

Όλοι οι φορείς εκτός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας: ΕΤΕΑΜ

Οι χρόνοι ασφάλισης στα ΤΕΑΔΥ και ΕΤΕΑΜ παραμένουν αυτοτελείς χρόνοι.

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΔΥ
7.250 ημέρες

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Εφαρμόζει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΤΕΑΔΥ και ΕΤΕΑΜ.


Υπολογίζεται ποσό συμμετοχής για το χρόνο ΕΤΕΑΜ από το αρμόδιο υποκατάστημα του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει των διατάξεων του ΕΤΕΑΜ. Ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία.


Απονέμει σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις και τις διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης, ν.1405/1983 άρθρο 11.

 Δεν τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί. 49



4.2 Αιτήματα μετά την 01/03/2013

(όλοι οι φορείς εντός ΕΤΕΑ)

 Ενιαίος χρόνος ασφάλισης – Χρόνος ΕΤΕΑ

 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3863/2010
άρθρο 5, μόνο για τον καθορισμό του
“αρμόδιου” εκ των εντασσόμενων φορέων
για την απονομή της σύνταξης.

 Διεκπεραιώνεται από τη Δ/νση που
υποστηρίζει τον “αρμόδιο” φορέα.
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2 ο Π α ρ ά δ ε ι γ μ α

Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 30.09.2012

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως
Ημέρες 

Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 2ος/1983 1ος/1987 262 1/7/2012

ΤΕΑΠ-ΔΕΗ 3ος/1981 30/6/2012 7.733 1/7/2012

ΕΤΕΑ 1/7/2012 30/9/2012 75

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 8.070

Όλοι οι φορείς εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας - Φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ: ΤΕΑΠ-ΔΕΗ

Ο χρόνος ασφάλισης μετά την 1/7/2012 προσμετρείται στο χρόνο ΤΕΑΠ-ΔΕΗ.

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΠ-ΔΕΗ
7.808 ημέρες (7.733+75)

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Απονέμει σύνταξη για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ, 8.070 ημέρες, σύμφωνα με 
τις καταστατικές του διατάξεις.



4.3 Αιτήματα από 01/07/2012 έως
28/02/2013

(εντασσόμενοι φορείς εντός και εκτός ΕΤΕΑ)

 Κατηγορία αιτημάτων με σύνθετη
αντιμετώπιση.

 Αντιμετωπίζεται είτε όπως η κατηγορία 4.1,
είτε όπως η κατηγορία 4.2, είτε με
συνδυασμό αυτών. Κριτήριο, η ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος σε σχέση με τις
ημερομηνίες ένταξης των φορέων στους
οποίους έχει πραγματοποιηθεί χρόνος
ασφάλισης.
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3 ο Π α ρ ά δ ε ι γ μ α
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 05.07.2012

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 4ος/1977 12ος/1987 460 1/7/2012

ΤΑΔΚΥ 4ος/1984 31/5/2012 7.168 1/1/2013

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 7.628

Απονέμων εκτός ΕΤΕΑ, συμμετέχων εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας: ΤΑΔΚΥ

Ο χρόνος ασφάλισης στο ΤΑΔΚΥ παραμένει αυτοτελής.

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΑΔΚΥ
7.168 ημέρες

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Εφαρμόζει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΤΑΔΚΥ και ΕΤΕΑ (χρόνος
ΕΤΕΑΜ).

 Υπολογίζεται ποσό συμμετοχής για το χρόνο ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΜ) από το αρμόδιο
υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει των διατάξεων του ΕΤΕΑΜ.

 Απονέμει σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις και τις διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 11.

 Δεν τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.
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4 ο Π α ρ ά δ ε ι γ μ α

Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 11.10.2012

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας 
Ασφάλισης από έως

Ημέρες 
Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΥΝΤΠ 4ος/1979 12ος/1981 714 1/2/2013

ΤΕΑΥΕΚ 1ος/1982 5ος/1994 3.476 1/1/2013

ΕΤΕΑΜ 6ος/1994 30/6/2012 5.305 1/7/2012

ΕΤΕΑ 1/7/2012 30/9/2012 75

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 9.570

Απονέμων εντός ΕΤΕΑ, συμμετέχοντες εκτός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας - Φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ: ΕΤΕΑΜ

Ο χρόνος ασφάλισης μετά την 1/7/2012 προσμετρείται στο χρόνο ΕΤΕΑΜ.
Οι χρόνοι ασφάλισης στα ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΥΕΚ παραμένουν αυτοτελείς.
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Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΕΤΕΑΜ
5.380 ημέρες (5.305+75)

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5    

 Το αίτημα αντιμετωπίζεται από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το
οποίο εφαρμόζει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ (χρόνος
ΕΤΕΑΜ) και ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΥΕΚ.

 Υπολογίζονται ποσά συμμετοχής για τους χρόνους ΤΕΑΥΝΤΠ από την Δ/νση
Ε.Α. τ. ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΥΕΚ από τη Δ/νση Ε.Α. τ. ΤΕΑΥΕΚ του ΕΤΕΑ αντίστοιχα.

 Απονέμεται σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑΜ και
τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 11.

 Δεν τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.
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 Η εφαρμογή των διατάξεων του ν.3863/2010
άρθρο 5, αφορά μόνο στον καθορισμό
αρμοδιότητας καταστατικών διατάξεων εντός
του ΕΤΕΑ (ασφάλιση σε πλέον του ενός
εντασσόμενους φορείς).

 Δεν ακολουθείται στο σύνολό της η διαδικασία
που προβλέπεται από τις εν λόγω διατάξεις
μεταξύ των φορέων ασφάλισης, διότι όπως
προαναφέρθηκε δεν ισχύει η διαδοχική
ασφάλιση μεταξύ των εντασσόμενων φορέων
μετά την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ.
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5 ο Π α ρ ά δ ε ι γ μ α
Α΄ εκδοχή – Διαδοχική ασφάλιση

Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος 
Μητέρα ανηλίκου με  5.500 ημέρες στον Κ.Φ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ)

Ημερομηνία αιτήματος 01.10.2012

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΥΕΚ 1ος/1992 12ος/2006 4.278 1/1/2013

ΕΤΕΑΜ 10ος/2010 30/6/2012 439 1/7/2012

ΕΤΕΑ 01/7/2012 30/9/2012 68

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 4.785

Οι εντασσόμενοι φορείς εντός και εκτός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας – φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ: ΕΤΕΑΜ

 Ο χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑ (μετά την 1/7/2012) προσμετρείται στο χρόνο 
ΕΤΕΑΜ.

 Ο χρόνος ασφάλισης στο ΤΕΑΥΕΚ παραμένει αυτοτελής.
 Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης.
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Ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 Το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υποστηρίζει τον τελευταίο φορέα
(ΕΤΕΑΜ), μετά τη συγκέντρωση του χρόνου διαπιστώνει ότι το ΕΤΕΑΜ δεν
μπορεί να κρίνει το αίτημα, γιατί ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην
ασφάλισή του είναι μικρότερος των 1.500 ημερών (439+68=507 ημέρες).
Διαβιβάζει το αίτημα στο ΤΕΑΥΕΚ.

 Το ΤΕΑΥΕΚ κρίνει το αίτημα για το σύνολο του χρόνου, 4.785 ημέρες. Απορρίπτει
το αίτημα διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κ.Φ. (<5.500 ημέρες) και
διαβιβάζει το αίτημα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για εκ νέου κρίση από το ΕΤΕΑΜ.

 Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΕΤΕΑΜ, 4.500
ημέρες. Απονέμει σύνταξη και χορηγεί ποσό, αυτό που αντιστοιχεί στο χρόνο
ΕΤΕΑΜ, τις 507 ημέρες δηλαδή.

 Ζητά ποσό συμμετοχής από το ΤΕΑΥΕΚ για το χρόνο ΤΕΑΥΕΚ, 4.278 ημέρες.
 Το ΤΕΑΥΕΚ συμμετέχει στη χορηγούμενη σύνταξη με το ποσό που αντιστοιχεί

στο χρόνο του, από την ημερομηνία που καθορίζουν οι καταστατικές του
διατάξεις.

Η αιτούσα δηλαδή δικαιώνεται συντάξεως από 01.10.2012, με ποσό
σύνταξης το ποσό του ΕΤΕΑΜ κατ’ αρχάς, αναμένοντας το ποσό
συμμετοχής του ΤΕΑΥΕΚ κατά το χρόνο έναρξης που προβλέπουν οι
καταστατικές του διατάξεις.
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5 ο Π α ρ ά δ ε ι γ μ α
Β΄ εκδοχή – Χρόνος ΕΤΕΑ

Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος 
Μητέρα ανηλίκου με  5.500 ημέρες στον Κ.Φ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ)

Ημερομηνία αιτήματος 01.12.2013

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΥΕΚ 1ος/1992 12ος/2006 4.278 1/1/2013

ΕΤΕΑΜ 10ος/2010 30/6/2012 439 1/7/2012

ΕΤΕΑ 01/7/2012 30/11/2013 383

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 5.100

Οι εντασσόμενοι φορείς εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας – φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ: ΕΤΕΑΜ

 Ο χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑ (μετά την 1/7/2012) προσμετρείται στο χρόνο 
ΕΤΕΑΜ.

 Ο χρόνος ασφάλισης στο ΤΕΑΥΕΚ αθροίζεται στο χρόνο ΕΤΕΑΜ και αποτελούν το 
χρόνο ΕΤΕΑ.

 Δεν εφαρμόζονται οι  διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
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Ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 Το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υποστηρίζει τον τελευταίο φορέα
(ΕΤΕΑΜ), μετά τη συγκέντρωση του χρόνου διαπιστώνει ότι:

 Ο χρόνος ασφάλισης, 5.100 ημέρες, είναι ενιαίος χρόνος ΕΤΕΑ.
 Ο χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ, 439+383=812 ημέρες, δεν ικανοποιεί τις

προϋποθέσεις ώστε το ΕΤΕΑΜ να είναι ο “αρμόδιος” φορέας (<1.500 ημέρες).
Διαβιβάζει το αίτημα στο ΤΕΑΥΕΚ.

 Το ΤΕΑΥΕΚ κρίνει το αίτημα για το σύνολο του χρόνου, 5.100 ημέρες. Απορρίπτει
το αίτημα διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κ.Φ. (<5.500 ημέρες).

Η αιτούσα δηλαδή δεν δικαιώνεται συντάξεως.

Η ενοποίηση των χρόνων ασφάλισης στους εντασσόμενους φορείς σε

χρόνο ΕΤΕΑ και η εξ αυτής μη εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής
ασφάλισης, διαφοροποιεί ουσιαστικά τη διαδικασία αντιμετώπισης ενός
αιτήματος και ενδεχόμενα και το αποτέλεσμα της κρίσης του αιτήματος.
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Δ . Ε Τ Ε Α  &  Τ Ε Α - Ν Π Ι Δ

Περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ
εντασσόμενων στο ΕΤΕΑ φορέων, συνεπώς του
ΕΤΕΑ και Επαγγελματικών Ταμείων του
ν.4052/2012

 ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ

 ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ

 ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ-ΝΠΙΔ

 ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ

Ημερομηνία 
σύστασης όλων 
των ΤΕΑ-ΝΠΙΔ 

01/03/2013
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1 . Ε φ α ρ μ ο σ τ έ ε ς  δ ι α τ ά ξ ε ι ς

 Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4225/2014
με τις οποίες:

 Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης.

 Χορηγούνται ξεχωριστές συντάξεις από
τα ΝΠΔΔ και ΤΕΑ-ΝΠΙΔ, λόγω κατάργησης
των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ
των.

 Οι διατάξεις των ν.4052/2012 και
ν.3863/2010, όπως αναπτύχθηκαν.
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2. Διαχείριση αιτημάτων συνταξιοδότησης

Ακολουθείται ακριβώς η διαδικασία που
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και
περιγράφηκε προηγούμενα, δηλαδή:

 Κατάθεση αιτήματος, στα ΕΤΕΑ ή ΤΕΑ-ΝΠΙΔ

 Προσδιορισμός χρόνων ασφάλισης

 Εξέταση αιτήματος από τον αρμόδιο φορέα

 Προσδιορισμός εφαρμοστέων διατάξεων
(αφορά στο ΕΤΕΑ)
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Η συσχέτιση των παρακάτω ημερομηνιών:

 υποβολής του αιτήματος και φάσης

διεκπεραίωσής του (εκκρεμές ή μη) σε
σχέση με την 07/01/2014, ημερομηνία
έναρξη ισχύος του ν.4225/2014

 ένταξης των φορέων στο ΕΤΕΑ

 01/03/2013 – σύστασης και λειτουργίας
των ΤΕΑ-ΝΠΙΔ
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Κρίσιμο στοιχείο



2.1 Αιτήματα που υποβλήθηκαν μέχρι και
28/02/2013

Αιτήματα συνταξιοδότησης προγενέστερα της

δημιουργίας των ΤΕΑ-ΝΠΙΔ

Εκδόθηκε η τελική συνταξιοδοτική απόφαση

(και το ποσό συμμετοχής) μέχρι 07/01/2014;
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Κρίσιμο ερώτημα



Οι αποφάσεις είναι ισχυρές, καθώς και οι

σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις που

προκύπτουν εξ αυτών μεταξύ ΕΤΕΑ και ΤΕΑ-

ΝΠΙΔ από την εφαρμογή των αλληλόχρεων

λογαριασμών.
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Ν Α Ι



Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3863/2010

άρθρο 5, περί καθορισμού αρμόδιου φορέα

και συμμετεχόντων φορέων.

 Τηρείται η ισχύουσα διαδικασία ως προς

την αρμοδιότητα κρίσης του δικαιώματος

(αρμόδιος φορέας, συμμετέχοντες φορείς)

για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης.

 Καταργείται το ποσό συμμετοχής του

συμμετέχοντος φορέα.
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 Χορηγούνται δυο χωριστές συντάξεις, μια

από το ΕΤΕΑ και μια από το ΤΕΑ-ΝΠΙΔ.

Κάθε φορέας – ΕΤΕΑ και ΤΕΑ-ΝΠΙΔ – χορηγεί
σύνταξη με το επιμερισμένο ποσό που

προκύπτει από τις καταστατικές του διατάξεις,
βάσει του δικού του χρόνου ασφάλισης ως
προς το σύνολο του χρόνου.

Ουσιαστικά, τα ποσά συμμετοχής των

συμμετεχόντων φορέων χορηγούνται απ’

αυτούς ως χωριστές συντάξεις.
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Στις περιπτώσεις που συμμετέχοντες είναι δυο ή
περισσότεροι εντασσόμενοι φορείς με αυτοτελείς
χρόνους ασφάλισης, τότε:

 Κάθε φορέας υπολογίζει το ποσό συμμετοχής του,
σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του και
τις γενικές διατάξεις.

 Εκδίδεται μια απόφαση από το ΕΤΕΑ με ποσό
σύνταξης το άθροισμα των ποσών συμμετοχής όλων
των φορέων. Ισχύουν τυχόν διαφορετικές
ημερομηνίες έναρξης κάθε ποσού συμμετοχής,
μεταγενέστερες της έναρξης του απονέμοντα
φορέα.

 Η απόφαση εκδίδεται (υπογράφεται) από τον
τελευταίο χρονολογικά εντασσόμενο φορέα. 69
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6 ο Π α ρ ά δ ε ι γ μ α
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος, εκκρεμές την 07/01/2014

Ημερομηνία αιτήματος 31.12.2012

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Πριν την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑ-ΝΠΙΔ

Καθαρή περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας 
Ασφάλισης από έως

Ημέρες 
Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 11ος/1983 12ος/1989 2.558 1/7/2012

ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ 2ος/1990 31/12/2012 6.274

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 8.832

Τελευταίος φορέας ασφάλισης
ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ

Αρμόδιος φορέας για την απονομή επικουρικής σύνταξης το ΕΤΕΑ.
Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 11.

70



Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ


Απονέμει σύνταξη για χρόνο ασφάλισης 8.832 ημέρες και χορηγεί για 
6.274 ημέρες, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις.

Συμμετέχων φορέας: ΕΤΕΑ

 Δεν κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης.

 Υπολογίζει Π Ποσό συμμετοχής για το χρόνο ΕΤΕΑΜ (2.558 
ημέρες)

  Χορηγεί χωριστή απόφαση ΕΤΕΑ με ποσό Π.
 Η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

71



2.2 Αιτήματα συνταξιοδότησης που 
υποβάλλονται μετά την 01/03/2013

Δυο πλέον αρμόδιοι και απονέμοντες φορείς

ETEA και ΤΕΑ-ΝΠΙΔ εξετάζουν αυτοτελώς το

δικαίωμα βάσει των διατάξεών τους, για το
σύνολο του χρόνου ασφάλισης σε όλους τους
φορείς, και απονέμονται είτε δυο συντάξεις,

είτε μια σύνταξη, είτε καμία σύνταξη.
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Το ΕΤΕΑ, ανεξαρτήτως αν είναι ο τελευταίος και
αρμόδιος φορέας (άρθρο 5, ν.3863/2010),
βάσει των καταστατικών διατάξεων του
“αρμόδιου” εντασσόμενου φορέα:

 Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης για το
σύνολο του χρόνου ασφάλισης σε όλους
τους φορείς (και στο ΤΕΑ-ΝΠΙΔ).

 Εφόσον θεμελιώνεται δικαίωμα, απονέμει
χωριστή σύνταξη, επιμερίζοντας σύμφωνα
με το χρόνο ασφάλισης ΕΤΕΑ.
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7 ο Π α ρ ά δ ε ι γ μ α

Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος, εκκρεμές την 07.01.2014

Ημερομηνία αιτήματος 01.06.2013

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Μετά την έναρξη λειτουργίας ως ΤΕΑ-ΝΠΙΔ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας 
Ασφάλισης από έως

Ημέρες 
Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΥΕΚ
5ος/1983 8ος/1993 2.886

6ος/2007 31/12/2012 1.412 1/1/2013

ΕΤΕΑ 1/1/2013 31/5/2013 102

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 4.390

ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ 10ος/1993 5ος/2007 3.875 ΤΕΑ

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 8.165

Τελευταίος φορέας ασφάλισης ΕΤΕΑ



Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΕΤΕΑ ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ

 Αρμόδιοι και οι δυο οργανισμοί, ΕΤΕΑ και ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ.
Κρίνουν το δικαίωμα για χρόνο ασφάλισης 8.165 ημέρες και απονέμουν
χωριστές συντάξεις για 4.390 και 3.875 ημέρες αντίστοιχα, σύμφωνα με τις
καταστατικές τους διατάξεις.

Απονέμων φορέας: ΕΤΕΑ

  Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης,
8.165 ημέρες.

 Απονέμει σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης ΕΤΕΑ, 4.390 ημέρες, βάσει των
καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑΥΕΚ.

 Εκδίδει απόφαση ΕΤΕΑ και χορηγεί χωριστή σύνταξη ΕΤΕΑ.
Η απόφαση εκδίδεται από τη Δ/νση Ε.Α. τ. ΤΕΑΥΕΚ του ΕΤΕΑ.
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Ε . Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
Ερωτήματα - Απαντήσεις

1. Πότε υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ ο

ασφαλισμένος με χρόνο ασφάλισης σε πλέον

του ενός εντασσόμενους φορείς;

Ταυτόχρονα με την ένταξη στο ΕΤΕΑ του

τελευταίου φορέα στον οποίο είναι

ασφαλισμένος πριν την υπαγωγή στο ΕΤΕΑ.
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2. Βάσει ποιων διατάξεων θα κριθεί το

δικαίωμα συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑ;

Βάσει των καταστατικών διατάξεων του

“αρμόδιου” για την απονομή εντασσόμενου

φορέα, όπως αυτός καθορίζεται από τις

διατάξεις του ν.3863/2013 άρθρο 5, είτε

πλήρως εφαρμοζόμενες (αυτοτελείς χρόνοι

φορέων), είτε μερικώς (χρόνος ΕΤΕΑ).
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3. Πώς προσμετρούνται οι χρόνοι ασφάλισης

στους εντασσόμενους φορείς;

Παραμένουν αυτοτελείς – ανεξάρτητοι χρόνοι.

Αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της

διαδοχικής ασφάλισης – άρθρα 10 ή 11 του

ν.1405/1983, όπως ισχύουν.
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α) Αίτημα πριν την ένταξη στο ΕΤΕΑ



Αθροίζονται και αποτελούν ενιαίο χρόνο

ασφάλισης, χρόνο ασφάλισης ΕΤΕΑ. Τα

διαστήματα παράλληλης ασφάλισης

διαγράφονται.

Δεν θεωρείται παράλληλη ασφάλιση ο χρόνος

που πραγματοποιήθηκε και στην ασφάλιση

των ΤΕΑΧ και ΤΕΑΠΟΚΑ/ΤΕΑΠ-ΤΝ.
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β) Αίτημα μετά την ένταξη στο ΕΤΕΑ



4. Πώς θα υπολογισθεί η σύνταξη;

 Βάσει των καταστατικών διατάξεων περί του

τρόπου υπολογισμού του “αρμόδιου” φορέα,

για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης μέχρι

31.12.2014.

 Εάν το αίτημα συνταξιοδότησης “βρίσκει”

ασφάλιση σε φορέα που δεν έχει ενταχθεί

ακόμα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της

διαδοχικής ασφάλισης.
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5. Πώς αναζητούνται τα λοιπά δεδομένα της
ασφάλισης (π.χ. συντάξιμες αποδοχές);

Εφόσον ο χρόνος ασφάλισης καθίσταται χρόνος
ΕΤΕΑ, θεωρείται ότι το σύνολο της ασφάλισης
πραγματοποιήθηκε στο ΕΤΕΑ. Έτσι όλα τα
δεδομένα της ασφάλισης χρησιμοποιούνται από
τον “αρμόδιο” φορέα, ασχέτως αν σχετίζονται με
αυτόν ή με άλλον εντασσόμενο φορέα.

Εφόσον π.χ. καθοριστεί “αρμόδιος” φορέας το
ΕΤΕΑΜ, τότε για τον υπολογισμό της σύνταξης
λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της τελευταίας
10ετίας, ανεξάρτητα αν η ασφάλιση την περίοδο
αυτή πραγματοποιήθηκε στο ΕΤΕΑΜ.
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6. Πως θα διεκπεραιωθεί το κάθε αίτημα;

 Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται από τη Δ/νση
που υποστηρίζει τον “αρμόδιο” φορέα.

 Οι Δ/νσεις που υποστηρίζουν τους άλλους
εντασσόμενους φορείς προσδιορίζουν το
χρόνο ασφάλισης. Το “ποσό συμμετοχής”
μόνο στις περιπτώσεις που έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

 Για το ΕΤΕΑΜ, αρμόδια είναι τα
υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
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7. Πώς ρυθμίζονται οι οικονομικές

υποχρεώσεις μεταξύ των εντασσόμενων

φορέων στις περιπτώσεις εφαρμογής των

διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης;

Οι φορείς εντάσσονται στο ΕΤΕΑ χωρίς

οικονομική αυτοτέλεια. Συνεπώς,

καταργούνται κάθε μορφής αλληλόχρεοι

λογαριασμοί μεταξύ των για αυτοτελείς

χρόνους ασφάλισης πριν την ένταξη στο ΕΤΕΑ.
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8. Πότε και πώς ισχύουν οι διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης;

Οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ισχύουν και
η ακολουθούμενη διαδικασία τηρείται στις
περιπτώσεις που οι χρόνοι ασφάλισης σε
εντασσόμενους φορείς παραμένουν ανεξάρτητοι και
αυτοτελείς. Όταν δηλαδή το αίτημα
συνταξιοδότησης υποβάλλεται σε ημερομηνία κατά
την οποία ο φορέας, στον οποίο ο αιτών έχει
πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης, δεν έχει
ενταχθεί ακόμα στο ΕΤΕΑ.

Δεν ισχύει η διαδοχική ασφάλιση όταν οι χρόνοι που
πραγματοποιήθηκαν στους εντασσόμενους φορείς
έχουν αθροιστεί σε χρόνο ασφάλισης ΕΤΕΑ.
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9. Τι αλλάζει στις περιπτώσεις διαδοχικής
ασφάλισης με ΤΕΑ-ΝΠΙΔ με το ν.4225/2014;

Η σημαντική αλλαγή που επέρχεται είναι η

κατάργηση των αλληλόχρεων λογαριασμών
μεταξύ ΕΤΕΑ (ΝΠΔΔ) και ΤΕΑ-ΝΠΙΔ και η εξ
αυτής υποχρέωση χορήγησης δυο χωριστών

συντάξεων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των διατάξεων του ν.3863/2010 άρθρο 5.

Ο/η δικαιούχος των χωριστών συντάξεων δεν

χαρακτηρίζεται ως διπλοσυνταξιούχος.
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9α) Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που το
αίτημα υποβλήθηκε μέχρι 28/02/2013, πριν
την έναρξη λειτουργίας των ΤΕΑ-ΝΠΙΔ,
ακολουθείται αυστηρά η διαδικασία που
προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Μοναδική
διαφοροποίηση, η χορήγηση δυο χωριστών
συντάξεων:

 Από τον απονέμοντα, το επιμερισμένο
ποσό που αντιστοιχεί στον δικό του χρόνο
ασφάλισης.

 Από τον συμμετέχοντα, το ποσό
συμμετοχής του.
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9β) Αν το αίτημα υποβάλλεται μετά την
01/03/2013, επέρχεται ουσιαστική μεταβολή
στην υφιστάμενη διαδικασία. Μετά τον
προσδιορισμό και τη συγκέντρωση των χρόνων
ασφάλισης, κάθε φορέας, ΕΤΕΑ (ΝΠΔΔ) και
ΤΕΑ-ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τις καταστατικές του
διατάξεις:

 Κρίνει αυτοτελώς, για το συνολικό χρόνο
ασφάλισης, το δικαίωμα συνταξιοδότησης.

 Απονέμει ή μη χωριστή σύνταξη βάσει του
δικού του χρόνου ασφάλισης.
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Εάν στην υπόθεση εμπλέκεται πέραν του ΕΤΕΑ
και άλλο ΝΠΔΔ (και εντασσόμενος φορέας πριν
την ένταξή του στο ΕΤΕΑ), τότε εφόσον:

 Ένα εξ αυτών είναι ο απονέμων φορέας,
μεταξύ των ΝΠΔΔ ακολουθούνται αυστηρά
οι διατάξεις του ν.3863/2010 άρθρο 5,
τηρουμένων και των αλληλόχρεων
λογαριασμών. (Όχι εντός του ΕΤΕΑ)

 Απονέμων φορέας είναι το ΤΕΑ-ΝΠΙΔ,
χορηγούνται χωριστές συντάξεις από τα
ΝΠΔΔ. (Μία, ως άθροισμα, εντός του ΕΤΕΑ.)
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Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !



Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α

Κρίσιμο στοιχείο για την αντιμετώπιση κάθε
αιτήματος αποτελεί η ημερομηνία υποβολής
του. Εξ αυτής καθορίζεται η “ταυτότητα” του
χρόνου ασφάλισης, το εύρος ισχύος των
διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και το
“αρμόδιο” καταστατικό για την απονομή της
σύνταξης ή του ποσού συμμετοχής ΕΤΕΑ μέχρι
την έκδοση του ΚΑΠ ΕΤΕΑ.
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ΕΤΕΑ                                  Παράδειγμα 1
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 05.10.2010

Πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΕΙΓΕ 2ος/1980 1ος/1989 2.530 1/7/2012

ΤΕΑΔΥ 1ος/1989 10ος/2010 6.514 1/1/2013

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 9.044

Όλοι οι φορείς εκτός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας: ΤΕΑΔΥ

Οι χρόνοι ασφάλισης στα ΤΕΑΕΙΓΕ και ΤΕΑΔΥ παραμένουν αυτοτελείς χρόνοι.

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΔΥ
6.514 ημέρες

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Εφαρμόζει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΤΕΑΔΥ και ΤΕΑΕΙΓΕ.


Υπολογίζεται ποσό συμμετοχής για το χρόνο ΤΕΑΕΙΓΕ από τη Β΄ Δ/νση Ε.Α. του ΕΤΕΑ, βάσει 
των καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑΕΙΓΕ.


Απονέμει σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις και τις διατάξεις της 
διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 11.

 Δεν τηρούνται αλληλόχρεοι  λογαριασμοί. 90



ΕΤΕΑ                                   Παράδειγμα 2
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 22.08.2012

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΔΥ 9ος/1980 1ος/1988 2.211 1/1/2013

ΤΕΑΧ 2ος/1988 9/8/2012 7.358 1/2/2013

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 9.569

Όλοι οι φορείς εκτός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας: ΤΕΑΧ

Οι χρόνοι ασφάλισης στα ΤΕΑΔΥ και ΤΕΑΧ παραμένουν αυτοτελείς χρόνοι.

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΧ
7.358 ημέρες

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Εφαρμόζει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΤΕΑΧ και ΤΕΑΔΥ.


Υπολογίζεται ποσό συμμετοχής για το χρόνο ΤΕΑΔΥ από τη Δ/νση Συντάξεων τ. ΤΕΑΔΥ του
ΕΤΕΑ, βάσει των διατάξεων του ΤΕΑΔΥ.


Απονέμει σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις και τις διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 11.

 Δεν τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί. 91
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ΕΤΕΑ                                  Παράδειγμα 3
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 23.07.2013

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΥΕΚ 10ος/1983 11ος/1984 100 1/1/2013

ΕΤΕΑΜ 5ος/1985 5ος/1986 314 1/7/2012

ΤΕΑΠΟΚΑ 6ος/1986 31/12/2012 7.975 1/1/2013

ΕΤΕΑ 1/1/2013 22/7/2013 168

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 8.557

Όλοι οι φορείς εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας - Φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ: ΤΕΑΠΟΚΑ

Ο χρόνος ασφάλισης μετά την 1/1/2013, προσμετρείται στο χρόνο ΤΕΑΠΟΚΑ

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΠΟΚΑ
8.143 ημέρες (7.975+168)

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Απονέμει σύνταξη για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ, 8.557 ημέρες, σύμφωνα με 
τις καταστατικές του διατάξεις.



ΕΤΕΑ                                  Παράδειγμα 4
Αίτημα σύνταξης λόγω Αναπηρίας

Ημερομηνία αιτήματος 03.02.2013

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως
Ημέρες 

Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 2ος/1987 6ος/1990 774 1/7/2012

ΤΕΑΔΥ 9ος/1990 31/12/2012 6.696 1/1/2013

ΕΤΕΑ 1/1/2013 3/2/2013 28

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 7.498

Όλοι οι φορείς εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας - Φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ: ΤΕΑΔΥ

Ο χρόνος ασφάλισης μετά την 1/1/2013, προσμετρείται στο χρόνο ΤΕΑΔΥ.

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΔΥ
6.724 ημέρες (6.696+28)

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Απονέμει σύνταξη για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ, 7.498 ημέρες, σύμφωνα με 
τις καταστατικές του διατάξεις.
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ΕΤΕΑ                                   Παράδειγμα 5
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 08.04.2013

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 1ος/1983 9ος/1989 1.787 1/7/2012

ΤΑΔΚΥ 9ος/1989 31/12/2012 6.747 1/1/2013

ΕΤΕΑ 1/1/2013 8/4/2013 32

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 8.566

Όλοι οι φορείς εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας - Φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ: ΤΑΔΚΥ

Ο χρόνος ασφάλισης μετά την 1/1/2013, προσμετρείται στο χρόνο ΤΑΔΚΥ.

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΑΔΚΥ
6.779 ημέρες (6.747+32)

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Απονέμει σύνταξη για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ, 8.566 ημέρες, σύμφωνα με 
τις καταστατικές του διατάξεις.
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ΕΤΕΑ                                   Παράδειγμα 6
Αίτημα σύνταξης λόγω Αναπηρίας

Ημερομηνία αιτήματος 31.08.2013

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 3ος/1983 5ος/1994 2.347 1/7/2012

ΤΕΑΥΝΤΠ 7ος/1997 31/1/2013 4.460 1/2/2013

ΕΤΕΑ 1/2/2013 26/8/2013 147

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 6.954

Όλοι οι φορείς εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας - Φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ: ΤΕΑΥΝΤΠ

Ο χρόνος ασφάλισης μετά την 1/2/2013, προσμετρείται στο χρόνο ΤΕΑΥΝΤΠ.

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΥΝΤΠ
4.607 ημέρες (4.460+147) 

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5


Απονέμει σύνταξη για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ, 6.954 ημέρες, σύμφωνα με 
τις καταστατικές του διατάξεις.
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ΕΤΕΑ                                   Παράδειγμα 7
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 08.07.2012

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως
Ημέρες 

Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 2ος/1983 10ος/1991 2.044 1/7/2012

ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ 11ος/1991 30/6/2012 6.132 1/7/2012

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 8.176

Όλοι οι φορείς εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ

Προσοχή!
Το αίτημα υποβάλλεται μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, η ασφάλιση όμως έληξε
πριν την ένταξη των φορέων στο ΕΤΕΑ. Επειδή ο καθοριστικός παράγων για τον τρόπο
αντιμετώπισης του αιτήματος είναι η ημερομηνία υποβολής του, ο χρόνος που
πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους φορείς θα εκληφθεί ως ενιαίος χρόνος ΕΤΕΑ.

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ
6.132 ημέρες

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Απονέμει σύνταξη για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ, 8.176 ημέρες, σύμφωνα με 
τις καταστατικές του διατάξεις.
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ΕΤΕΑ                                   Παράδειγμα 8
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 31.12.2012

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 3ος/1983 9ος/1990 1.571 1/7/2012

ΤΑΔΚΥ 9ος/1990 31/12/2012 6.693 1/1/2013

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 8.264

Απονέμων εκτός ΕΤΕΑ, Συμμετέχων εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας: ΤΑΔΚΥ

Ο χρόνος ασφάλισης στο ΤΑΔΚΥ παραμένει αυτοτελής.

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΑΔΚΥ
6.693 ημέρες

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Εφαρμόζει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΤΑΔΚΥ και ΕΤΕΑ (χρόνος
ΕΤΕΑΜ).

 Υπολογίζεται ποσό συμμετοχής για το χρόνο ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΜ) από το αρμόδιο
υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει των διατάξεων του ΕΤΕΑΜ.

 Απονέμει σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις και τις διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 11.

 Δεν τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.
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ΕΤΕΑ                                  Παράδειγμα 9

Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 06.11.2012

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως
Ημέρες 

Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΥΕΚ 3ος/1982 12ος/1984 714 1/1/2013

ΤΕΑΠΟΖΟ 1ος/1985 5ος/1994 2.581 1/7/2012

ΕΤΕΑΜ 8ος/1994 30/6/2012 4.967 1/7/2012

ΕΤΕΑ 1/7/2012 31/10/2012 68

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 7.616

Απονέμων εντός ΕΤΕΑ, Συμμετέχοντες εντός και εκτός ΕΤΕΑ

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 8.330

Τελευταίος φορέας - Φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ: ΕΤΕΑΜ

Ο χρόνος ασφάλισης μετά την 1/7/2012 προσμετρείται στο χρόνο ΕΤΕΑΜ.
Ο χρόνος ασφάλισης ΤΕΑΠΟΖΟ αθροίζεται με το χρόνο ΕΤΕΑΜ και αποτελούν το χρόνο ΕΤΕΑ.
Ο χρόνος ΤΕΑΥΕΚ παραμένει αυτοτελής.
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Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΕΤΕΑ
7.616 ημέρες

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Τελευταίος φορέας ασφάλισης του ασφαλισμένου και φορέας ένταξής του στο ΕΤΕΑ
είναι το ΕΤΕΑΜ.
Ο χρόνος ΕΤΕΑΜ πληροί τις προϋποθέσεις του ν.3863/2010 άρθρο 5, 5.035 ημέρες
(>1.500) εκ των οποίων τουλάχιστον 500 ημέρες την τελευταία 5ετία (2007 – 2011).
Συνεπώς “αρμόδιος” φορέας είναι το ΕΤΕΑΜ.

 Το αίτημα αντιμετωπίζεται από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο
εφαρμόζει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ (χρόνος ΕΤΕΑΜ και
ΤΕΑΠΟΖΟ) και ΤΕΑΥΕΚ.

 Υπολογίζεται ποσό συμμετοχής για το χρόνο ΤΕΑΥΕΚ από τη Δ/νση Ε.Α. τ. ΤΕΑΥΕΚ του
ΕΤΕΑ.

 Απονέμεται σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑΜ και τις διατάξεις
της διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 11.

 Δεν τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.
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ΕΤΕΑ                                  Παράδειγμα 10

Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 03.09.2012

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως
Ημέρες 

Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 8ος/1984 4ος/1985 215 1/7/2012

ΤΕΑΕΙΓΕ 6ος/1985 6ος/1990 1.510 1/7/2012

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 1.725

ΤΕΑΔΥ 9ος/1990 31/8/2012 6.592 1/1/2013

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 8.317

Απονέμων εκτός ΕΤΕΑ, Συμμετέχοντες εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας : ΤΕΑΔΥ

Ο χρόνος ασφάλισης ΤΕΑΔΥ παραμένει αυτοτελής.
Οι χρόνοι ασφάλισης ΕΤΕΑΜ και ΤΕΑΕΙΓΕ αθροίζονται και αποτελούν ενιαίο χρόνο
ασφάλισης ΕΤΕΑ.
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Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΔΥ
6.592 ημέρες

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Το αίτημα αντιμετωπίζεται από τη Δ/νση Συντάξεων τ. ΤΕΑΔΥ του ΕΤΕΑ, η οποία
εφαρμόζει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΤΕΑΔΥ και ΕΤΕΑ (χρόνοι
ασφάλισης ΕΤΕΑΜ και ΤΕΑΕΙΓΕ).

 Τελευταίος χρονολογικά φορέας ασφάλισης στο ΕΤΕΑ το ΤΕΑΕΙΓΕ.
Ο χρόνος ΤΕΑΕΙΓΕ (1.510 ημέρες) ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του ν.3863/2010, άρθρο 5
(αρκεί μόνο ως προς το σύνολο του χρόνου).

 Έτσι, υπολογίζεται ποσό συμμετοχής για το χρόνο ΕΤΕΑ από τη Β΄ Δ/νση Ε.Α. ΕΤΕΑ βάσει
των καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑΕΙΓΕ.

 Απονέμεται σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΔΥ και τις διατάξεις
της διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 11.

 Δεν τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.



ΕΤΕΑ                                   Παράδειγμα 11
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 20.11.2012

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΠΟΖΟ 1ος/2008 5ος/2011 942 1/7/2012

ΕΤΕΑΜ 6ος/2011 30/6/2012 322 1/7/2012

ΕΤΕΑ 1/7/2012 15/11/2012 113

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 1.377

ΤΕΑΥΕΚ 8ος/1979 11ος/2007 8.385 1/1/2013

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 9.762

Απονέμων εκτός ΕΤΕΑ, Συμμετέχοντες εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας : ΕΤΕΑΜ

Ο χρόνος ασφάλισης ΤΕΑΥΕΚ παραμένει αυτοτελής.
Οι χρόνοι ασφάλισης ΤΕΑΠΟΖΟ και ΕΤΕΑΜ αποτελούν ενιαίο χρόνο ασφάλισης ΕΤΕΑ.
Το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υποστηρίζει τον τελευταίο φορέα (ΕΤΕΑΜ),
μετά τη συγκέντρωση του χρόνου, διαπιστώνει:
 Ο χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του ν.3863/2013, άρθρο 5

(1.377 ημέρες). Συνεπώς το ΕΤΕΑ είναι ο “συμμετέχων” φορέας.
 Το “ποσό συμμετοχής”, για το χρόνο ΕΤΕΑ, θα υπολογισθεί βάσει των διατάξεων του τ.

ΤΕΑΠΟΖΟ διότι στο ΤΕΑΠΟΖΟ έχει πραγματοποιηθεί ο περισσότερος χρόνος ΕΤΕΑ (942
ημέρες έναντι 435 ημερών στο ΕΤΕΑΜ). 102



Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΥΕΚ
8.385 ημέρες

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Το αίτημα αντιμετωπίζεται από τη Δ/νση Ε.Α. τ. ΤΕΑΥΕΚ του ΕΤΕΑ, η οποία εφαρμόζει τις
διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΤΕΑΥΕΚ και ΕΤΕΑ (χρόνοι ασφάλισης
ΤΕΑΠΟΖΟ και ΕΤΕΑΜ).

 Τελευταίος φορέας ασφάλισης το ΕΤΕΑΜ.
Ο χρόνος ΕΤΕΑΜ, 435 (322+113) ημέρες, δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του
ν.3863/2010, άρθρο 5.
Συνεπώς η αρμοδιότητα για το χρόνο ΕΤΕΑ ανήκει στο ΤΕΑΠΟΖΟ, διότι σ’ αυτό
πραγματοποιήθηκε ο περισσότερος χρόνος ασφάλισης (942 ημέρες).

 Υπολογίζεται ποσό συμμετοχής για το χρόνο ΕΤΕΑ από τη Β΄ Δ/νση Ε.Α. ΕΤΕΑ βάσει των
καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑΠΟΖΟ.

 Απονέμεται σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΥΕΚ και τις διατάξεις
της διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 11.

 Δεν τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.
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ΕΤΕΑ                               Παράδειγμα 12

Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 20.05.2013

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως
Ημέρες 

Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΥΝΤΠ 11ος/1983 1ος/1986 648 1/2/2013

ΕΤΕΑΜ 3ος/1986 5ος/2011 7.532 1/7/2012

ΤΕΑΥΕΚ 2ος/1980 10ος/1983 1.042 1/1/2013

10ος/2011 31/12/2012 368

ΕΤΕΑ 1/1/2013 18/5/2013 110

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 9.700

Όλοι οι φορείς εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας : ΤΕΑΥΕΚ

Ο χρόνος ασφάλισης μετά την 1/1/2013 προσμετρείται στο χρόνο ΤΕΑΥΕΚ.
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 Η Δ/νση Ε.Α τ. ΤΕΑΥΕΚ του ΕΤΕΑ, αρμόδια να συγκεντρώσει το χρόνο ασφάλισης,
διαπιστώνει:
 Ο χρόνος ασφάλισης ΤΕΑΥΕΚ ικανοποιεί την πρώτη από τις δυο

προϋποθέσεις του ν.3863/2010, άρθρο 5 (συνολικός χρόνος 1.520
(1.042+368+110) > 1.500 ημέρες).

 Έχει όμως μόνο 478 ημέρες στο ΤΕΑΥΕΚ την τελευταία πενταετία πριν την
υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης (2008–2012) κι όχι τις 500
τουλάχιστον που απαιτούνται.

 Το ΕΤΕΑΜ πληροί τις προϋποθέσεις και είναι ο “αρμόδιος” φορέας.
Διαβιβάζει το αίτημα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κρίση και απονομή σύνταξης.

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας:

ΕΤΕΑΜ
7.532 ημέρες 

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5

 Το αίτημα αντιμετωπίζεται από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Απονέμεται σύνταξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΕΤΕΑΜ για το σύνολο
του χρόνου ΕΤΕΑ (9.700 ημέρες).



ΕΤΕΑ & ΤΕΑ                        Παράδειγμα 13
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 19.01.2009

Πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Πριν την έναρξη λειτουργίας των ΤΕΑ-ΝΠΙΔ

Περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας 
Ασφάλισης από έως

Ημέρες 
Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΥΕΚ 4ος/1974 12ος/1975 501 1/1/2013

ΕΤΕΑΜ 2ος/1983 9ος/1985 800 1/7/2012

ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ 12ος/1982 12ος/2008 6.611

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 7.912

Τελευταίος φορέας ασφάλισης ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ

Αρμόδιος φορέας για την απονομή επικουρικής σύνταξης το ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ. 
Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 11.
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Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ


Απονέμει σύνταξη για χρόνο ασφάλισης 7.912 ημέρες και χορηγεί για 6.611
ημέρες, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις.

Συμμετέχων φορέας: ΕΤΕΑ

 Δεν κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης.

 Υπολογίζει Π1 : ποσό συμμετοχής για το χρόνο ΤΕΑΥΕΚ (501 ημέρες)

Π2 : ποσό συμμετοχής για το χρόνο ΕΤΕΑΜ (800 ημέρες)
  Εκδίδει αυτοτελή απόφαση ΕΤΕΑ με ποσό το άθροισμα Π=Π1+Π2.

 Η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
(τελευταίος φορέας το ΕΤΕΑΜ).

 Εάν το ποσό συμμετοχής του ΤΕΑΥΕΚ Π1, βάσει των καταστατικών του
διατάξεων, έχει διαφορετική ημερομηνία έναρξης χορήγησης, η απόφαση
προβλέπει τροποποίηση του αρχικά χορηγούμενου ποσού ΕΤΕΑΜ Π2, από
την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού Π1.
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ΕΤΕΑ & ΤΕΑ                        Παράδειγμα 14
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 02.03.2012
Πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Πριν την έναρξη λειτουργίας των ΤΕΑ-ΝΠΙΔ
Περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 10

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΥΝΤΠ 1ος/1976 11ος/1977 546 1/2/2013

ΕΤΕΑΜ 2ος/1983 9ος/1991 894 1/7/2012

ΤΕΑΥΕΚ 11ος/1984 1ος/1993 1.689 1/1/2013

Σύνολο χρόνου ασφάλισης φορέων ΕΤΕΑ 3.129

ΤΑΥΣΙΤ 9ος/1991 7ος/1992 256 Μη ενταχθέν

ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ-ΝΠΙΔ 11ος/1977 2ος/2012 6.884 ΤΕΑ

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 10.269

Τελευταίος φορέας ασφάλισης ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ-ΝΠΙΔ
Αρμόδιος φορέας για την απονομή επικουρικής σύνταξης το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ-ΝΠΙΔ. 
Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 10.
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Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ-ΝΠΙΔ


Απονέμει σύνταξη για χρόνο ασφάλισης 10.269 ημέρες και χορηγεί για 6.884
ημέρες, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις

Συμμετέχων φορέας: ΕΤΕΑ

 Δεν κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης.
 Λόγω ισχύος του άρθρου 10, θεωρεί τους χρόνους των φορέων ΕΤΕΑ ενιαίο

χρόνο, 3.129 ημέρες.

 Εφαρμόζει τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΥΕΚ, επειδή είναι ο τελευταίος εκ 
των φορέων του ΕΤΕΑ και έχει τον περισσότερο χρόνο.

 Υπολογίζει Π 
Ποσό συμμετοχής για τον ενιαίο χρόνο των
φορέων ΕΤΕΑ (3.129 ημέρες) με τις διατάξεις
του ΤΕΑΥΕΚ.

 Εκδίδει αυτοτελή απόφαση ΕΤΕΑ με ποσό Π.
Η απόφαση εκδίδεται από τη Δ/νση Ε.Α. τ. ΤΕΑΥΕΚ του ΕΤΕΑ.



ΕΤΕΑ & ΤΕΑ                       Παράδειγμα 15

Αίτημα σύνταξης λόγω Αναπηρίας, εκκρεμές την 07.01.2014

Ημερομηνία αιτήματος 01.10.2012

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Πριν την έναρξη λειτουργίας των ΤΕΑ-ΝΠΙΔ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης
Φορέας 

Ασφάλισης από έως
Ημέρες 

Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 5ος/1989 11ος/1999 3.025 1/7/2012

ΤΕΑΠΟΖΟ 1ος/2010 30/6/2012 750 1/7/2012

ΕΤΕΑ 1/7/2012 30/9/2012 75

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 3.850

ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ 7ος/1999 12ος/2009 3.150 ΤΕΑ

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 7.000

Δύο εντασσόμενοι φορείς, εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας ασφάλισης ΕΤΕΑ
Αρμόδιος φορέας για την απονομή επικουρικής σύνταξης το ΕΤΕΑ.
Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΤΕΑΥΕΤ-
ΝΠΙΔ.
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Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΕΤΕΑ

 Κρίνει το δικαίωμα για χρόνο ασφάλισης 7.000 ημέρες και απονέμει αυτοτελή
σύνταξη για 3.850 ημέρες, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑΜ.

 Η Β΄ Δ/νση Ε.Α. ΕΤΕΑ, αρμόδια για τη συγκέντρωση του χρόνου, διαπιστώνει:
 Ο χρόνος ασφάλισης στο ΤΕΑΠΟΖΟ, ο τελευταίος και φορέας ένταξης στο

ΕΤΕΑ, δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του ν.3863/2010, άρθρο 5.
 Ο χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ ικανοποιεί τις εν λόγω προϋποθέσεις.

 Διαβιβάζει το αίτημα στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο
εκδίδει αυτοτελή απόφαση ΕΤΕΑ, βάσει των διατάξεων του ΕΤΕΑΜ.

Συμμετέχων φορέας: ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ

 Δεν κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης
 Εκδίδει χωριστή απόφαση για 3.150 ημέρες βάσει των καταστατικών του 

διατάξεων.
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ΕΤΕΑ & ΤΕΑ                       Παράδειγμα 16

Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος, εκκρεμές την 07.01.2014

Ημερομηνία αιτήματος 01.02.2013

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Πριν την έναρξη λειτουργίας των ΤΕΑ-ΝΠΙΔ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως
Ημέρες 

Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

TEAΔΥ 12ος/1979 5ος/1984 1.350 1/1/2013

ETEAM 7ος/1984 10ος/1988 1.300 1/7/2012

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 2.650

ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ 12ος/1988 31/1/2013 7.250 ΤΕΑ

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 9.900

Δύο εντασσόμενοι φορείς, εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας ασφάλισης ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ

Αρμόδιος φορέας για την απονομή επικουρικής σύνταξης το ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ. 
Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ και ΕΤΕΑ.
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Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ

 Κρίνει το δικαίωμα για χρόνο ασφάλισης 9.900 ημέρες. Απονέμει αυτοτελή σύνταξη 
για 7.250 ημέρες, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις.

Συμμετέχων φορέας: ΕΤΕΑ

 Δεν κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης.

 Υπολογίζει ποσό Π 

 Ποσό συμμετοχής για το σύνολο του χρόνου ΕΤΕΑ
(2.650 ημέρες), βάσει των καταστατικών διατάξεων
του ΤΕΑΔΥ.

 Ο χρόνος ΕΤΕΑΜ, ο τελευταίος εκ των εντασσόμενων
φορέας, δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 5 του ν.3863/2010.

 Επιλέγεται ως εκ τούτου το ΤΕΑΔΥ ως αρμόδιος
φορέας, επειδή έχει πραγματοποιηθεί στην
ασφάλισή του ο περισσότερος χρόνος ασφάλισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αναζητείται ο περισσότερος χρόνος σε
όλους τους φορείς και του τελευταίου
περιλαμβανόμενου.

 Εκδίδει αυτοτελή απόφαση σύνταξης με ποσό Π και έναρξη σύμφωνα με την
απόφαση του απονέμοντος ή μεταγενέστερη αν έτσι προβλέπεται από τις διατάξεις
του ΤΕΑΔΥ.
Η απόφαση εκδίδεται από τη Δ/νση Συντάξεων τ. ΤΕΑΔΥ του ΕΤΕΑ.
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ΕΤΕΑ & ΤΕΑ                       Παράδειγμα 17

Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος, εκκρεμές την 07.01.2014

Ημερομηνία αιτήματος 01.10.2013

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Μετά την έναρξη λειτουργίας των ΤΕΑ-ΝΠΙΔ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας 
Ασφάλισης από έως

Ημέρες 
Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 3ος/1983 8ος/1993 3.150 1/7/2012

ΤΕΑΥΝΤΠ 6ος/2007 31/1/2013 1.700 1/2/2013

ΕΤΕΑ 1/2/2013 30/9/2013 200

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 5.050

ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ 10ος/1993 5ος/2007 4.100 ΤΕΑ

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 9.150

Δύο εντασσόμενοι φορείς, εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας ασφάλισης ΕΤΕΑ



Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΕΤΕΑ ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ

 Αρμόδιοι και οι δυο οργανισμοί, ΕΤΕΑ και ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ.
Κρίνουν το δικαίωμα για χρόνο ασφάλισης 9.150 ημέρες και απονέμουν
αυτοτελείς συντάξεις για 5.050 και 4.100 ημέρες αντίστοιχα, σύμφωνα με τις
καταστατικές τους διατάξεις.

Απονέμων φορέας: ΕΤΕΑ

  Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης,
9.150 ημέρες.

 Το ΤΕΑΥΝΤΠ είναι ο τελευταίος και φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ και ο χρόνος
ασφάλισης σ’ αυτό, 1.900 ημέρες (1.700+200), ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
του άρθρου 5, ν.3863/2010.

 Απονέμει σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης ΕΤΕΑ, 5.050 ημέρες, βάσει των
καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑΥΝΤΠ.

 Εκδίδει αυτοτελή απόφαση σύνταξης.
Η απόφαση εκδίδεται από τη Δ/νση Ε.Α. τ. ΤΕΑΥΝΤΠ του ΕΤΕΑ.
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ΕΤΕΑ & ΤΕΑ                       Παράδειγμα 18
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 03.09.2010
Πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ
Πριν την έναρξη λειτουργίας των ΤΕΑ-ΝΠΙΔ

Περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 10

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ
8ος/1976 8ος/1984

2.450 1/7/2012
9ος/1999

ΤΕΑΥΕΚ 11ος/1984 5ος/1997 3.179 1/1/2013

Σύνολο χρόνου ασφάλισης φορέων ΕΤΕΑ 5.629

ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ
11ος/1970 7ος/1976

3.999
ΤΕΑ4ος/2000 8ος/2010

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 9.628

Τελευταίος φορέας ασφάλισης ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ
Αρμόδιος φορέας για την απονομή επικουρικής σύνταξης το ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ. 
Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, άρθρο 10.

116



117

Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ


Απονέμει σύνταξη για χρόνο ασφάλισης 9.628 ημέρες και χορηγεί για 3.999
ημέρες, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις.

Συμμετέχων φορέας: ΕΤΕΑ

 Δεν κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης.
 Λόγω ισχύος του άρθρου 10, θεωρεί τους χρόνους των φορέων ΕΤΕΑ ενιαίο

χρόνο, 5.629 ημέρες.
 Εφαρμόζει τις καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑΜ, επειδή είναι ο τελευταίος εκ

των φορέων του ΕΤΕΑ και πληροί τις προϋποθέσεις του ν.3863/2010, άρθρο 5.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αρκεί η ασφάλιση για ένα μόνο μήνα (9ος/1999) ώστε να
χαρακτηρισθεί τελευταίος φορέας, εντός του ΕΤΕΑ, το ΕΤΕΑΜ.

 Υπολογίζει Π
Ποσό συμμετοχής για τον ενιαίο χρόνο των
φορέων ΕΤΕΑ (5.629 ημέρες) με τις διατάξεις
του ΕΤΕΑΜ.


Εκδίδει αυτοτελή απόφαση ΕΤΕΑ με ποσό Π.
Η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΕΜ.



ΕΤΕΑ, ΝΠΔΔ & ΤΕΑ Παράδειγμα 19
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 02.03.2013

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Μετά την έναρξη λειτουργίας των ΤΕΑ-ΝΠΙΔ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφ/σης Ημ/νία Ένταξης

ΤΕΑΥΝΤΠ 5ος/1977 3ος/1980 653 1/2/2013

ΕΤΕΑΜ 6ος/1982 6ος/2012 5.280 1/7/2012

ΕΤΕΑ 7ος/2012 2ος/2013 167

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 6.100

ΟΑΕΕ-ΤΕΑΠΥΚ 9ος/1991 11ος/1992 335 Μη ενταχθέν

ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ 4ος/1980 5ος/1982 507 ΤΕΑ

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 6.942

Τελευταίος φορέας ασφάλισης ΕΤΕΑ

Αρμόδιος φορέας για την απονομή επικουρικής σύνταξης το ΕΤΕΑ.
Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.
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Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΕΤΕΑ ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ

 Αρμόδιοι και οι δυο οργανισμοί, ΕΤΕΑ και ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ.
Κρίνουν το δικαίωμα για χρόνο ασφάλισης 6.942 ημέρες.
Απονέμουν αυτοτελείς συντάξεις ως εξής:
 Μεταξύ ΕΤΕΑ και ΟΑΕΕ-ΤΕΑΠΥΚ εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις της διαδοχικής

ασφάλισης.
 Το ΕΤΕΑ, ως αρμόδιος φορέας, απονέμει σύνταξη για 6.435 (6.100+335) ημέρες,

εφαρμόζοντας το άρθρο 11 του ν.1405/1983 (με ποσό συμμετοχής από ΟΑΕΕ-ΤΕΑΠΥΚ).
 Το ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ απονέμει σύνταξη για 507 ημέρες, σύμφωνα με τις καταστατικές του

διατάξεις.

Απονέμων φορέας: ΕΤΕΑ

  Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, 6.942
ημέρες.

 Το ΕΤΕΑΜ είναι ο τελευταίος και φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ και ο χρόνος ασφάλισης σ’
αυτό, 5.447 ημέρες (5.280+167), ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5,
ν.3863/2010.

 Ζητά ποσό συμμετοχής από τον ΟΑΕΕ-ΤΕΑΠΥΚ για τις 335 ημέρες ασφάλισης,
εφαρμόζοντας το άρθρο 11. Το ποσό συμμετοχής προκύπτει επιμερίζοντας ως προς το
σύνολο του χρόνου ασφάλισης.

 Απονέμει σύνταξη για χρόνο ασφάλισης 6.435 ημέρες, βάσει των καταστατικών
διατάξεων του ΕΤΕΑΜ.

 Εκδίδει αυτοτελή απόφαση σύνταξης.
Η απόφαση εκδίδεται από τη Δ/νση Ε.Α. τ. ΤΕΑΥΝΤΠ του ΕΤΕΑ.
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ΕΤΕΑ & ΝΠΔΔ Παράδειγμα 20
Αίτημα σύνταξης λόγω Γήρατος

Ημερομηνία αιτήματος 10.07.2013

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ

Περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και άλλου ΝΠΔΔ

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

Φορέας Ασφάλισης από έως Ημέρες Ασφάλισης Ημ/νία Ένταξης

ΕΤΕΑΜ 6ος/1983 4ος/1984 268 1/7/2012

ΤΕΑΔΥ 9ος/1997 31/12/2012 4.600 1/1/2013

ΕΤΕΑ 1/1/2013 30/6/2013 150

Σύνολο χρόνου ασφάλισης ΕΤΕΑ 5.018

ΕΤΑΑ-ΤΝΟΜ-ΚΕΑΔ 5ος/1984 8ος/1997 3.992

Σύνολο χρόνου ασφάλισης 9.010

Όλοι οι εντασσόμενοι φορείς εντός ΕΤΕΑ

Τελευταίος φορέας : ΕΤΕΑ

Τελευταίος και φορέας ένταξης στο ΕΤΕΑ το ΤΕΑΔΥ. Ο χρόνος ασφάλισης μετά την 
1/1/2013 προσμετρείται στο χρόνο ΤΕΑΔΥ.
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Αρμόδιος  - Απονέμων φορέας: ΕΤΕΑ
5.018 ημέρες

(ισχύουν οι προϋποθέσεις του 
ν.3863/2010, άρθρο 5)

 Το αίτημα αντιμετωπίζεται από τη Δ/νση Συντάξεων τ. ΤΕΑΔΥ του ΕΤΕΑ, η οποία
εφαρμόζει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΕΤΑΑ-ΤΝΟΜ-ΚΕΑΔ.

 Ο χρόνος ΤΕΑΔΥ, 4.750 ημέρες (4.600+150), ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του
ν.3863/2010, άρθρο 5.

 Το ΕΤΑΑ-ΤΝΟΜ-ΚΕΑΔ υπολογίζει ποσό συμμετοχής για χρόνο ασφάλισης 3.992 ημέρες.

 Απονέμεται σύνταξη από το ΕΤΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης,
άρθρο 11.
Για το τμήμα της σύνταξης, λόγω του χρόνου ΕΤΕΑ, εφαρμόζονται οι καταστατικές
διατάξεις του ΤΕΑΔΥ για το σύνολο του χρόνου ΕΤΕΑ (5.018 ημέρες).

 Τηρείται αλληλόχρεος λογαριασμός.
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