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            Αθήνα,  12-05-2020 

Αρ. Πρωτ.: 8172 

 Προς: Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων  

κ. Βρούτση Ιωάννη 

 Κοιν.: 1. Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Χάλαρη Χρήστο 

           2. Συμβ. Επιτρ. Επιστ, ΕΦΚΑ 

           3. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ 

           4. Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ 

 

Θέμα : Σχετικά με την πρόσφατη Εγκύκλιο για την Παράλληλη Ασφάλιση 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που 

εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του 

Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Η ασφαλιστική 

διαδρομή των Διπλωματούχων Μηχανικών της Δημόσιας Διοίκησης έχει 

μεγάλα διαστήματα Παράλληλης Ασφάλισης (ή Μονοσφαλισμένοι στο πρώην 

ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ με Κύρια Σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ και Ειδική Προσαύξηση ή 

Διπλοασφαλισμένοι με Κύρια Σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ και Κύρια Σύνταξη Δημοσίου. 

Ο ίδιος μας είχατε διαβεβαιώσει δια ζώσης όταν συναντηθήκαμε στις 

22/1/2020, ότι δε θα τροποποιηθεί προς τα χείρω η ασφαλιστική 

πραγματικότητα των ασφαλισμένων με παράλληλο χρόνο ασφάλισης και 

πράγματι στον πρόσφατο Ν.4670/20 διατηρήθηκαν οι προβλέψεις για τον 

τρόπο υπολογισμού του παράλληλου χρόνου. 
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Όμως η πρόσφατα εκδοθείσα Εγκύκλιος του Υπουργείου με τίτλο 

“Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περί 

αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης 

απασχόλησης” μας έχει δημιουργήσει πρόσθετα ερωτηματικά και εύλογη 

ανησυχία σε σχέση με τα κάτωθι θέματα: 

Α. Διατηρούνται σε ισχύ οι προβλέψεις της από 14/3/2019 Εγκυκλίου 

(ΑΔΑ:677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ) με τίτλο “Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του Ν.4387/16” και 

ειδικά αυτές που έχουν να κάνουν με τη Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος με το συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης δύο 

πρώην φορέων και χρήση των διατάξεων του άρθρου 19; Παραμένει σε 

ισχύ το Παράδειγμα 3 της εν λόγω Εγκυκλίου που για πρώτη φορά επίλυσε 

προς όφελος των ασφαλισμένων ζητήματα διαδοχικής ασφάλισης και 

σύμφωνα με το οποίο έχουν ήδη κατατεθεί πολλές δεκάδες αιτήσεις 

συνταξιοδότησης και αναμένουν πολλές ακόμα; 

Β.  Διατηρούνται σε ισχύ οι προβλέψεις της από 19/12/2016 Εγκυκλίου 

του Υπουργείου με τίτλο “Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε 

ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ'' (ΑΔΑ 7ΥΡΥ465ΧΠΙ-Τ6Π) σύμφωνα με την οποία 

“οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι που είχαν υποχρεωτικά δύο φορείς 

ασφάλισης (για παράδειγμα Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ ή Δημόσιο και ΤΣΑΥ), εάν 

δεν προβούν σε προαιρετική ασφάλιση για τη θεμελίωση δεύτερου 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας, θα λάβουν 

προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου, για το χρόνο ασφάλισης που 

έχουν πραγματοποιήσει μέχρι 31/12/2016 στο φορέα κύριας ασφάλισης ή το 

Δημόσιο χωρίς να ελέγχεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης του δεύτερου φορέα.” και “Ως προς την αξιοποίηση του 

χρόνου ασφάλισης, με την αριθ. Φ.10043/οικ.58770/1442/19-12-2016 

εγκύκλιο σας έχουμε γνωρίσει ότι οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν δεύτερο 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα λαμβάνουν δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη βάσει 

των άρθρων 8 και 28 του ν.4387/2016, ενώ όσοι δεν θεμελιώνουν δεύτερο 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα δικαιούνται προσαύξησης της ανταποδοτικής τους 
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σύνταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 17 και στην 

παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4387/2016. Στο ανωτέρω πλαίσιο διευκρινίζεται 

ότι στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα ο 

ασφαλισμένος μπορεί αντί της λήψης δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης να 

επιλέξει να λάβει προσαύξηση της ανταποδοτικής του σύνταξης σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 17 και στην παρ. 5 του άρθρου 36 

του ν.4387/2016.” ; 

Γ.  Διατηρούνται σε ισχύ οι προβλέψεις της από 14/2/2018 Εγκυκλίου του 

Υπουργείου με τίτλο “Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – 

ΤΣΜΕΔΕ” (ΑΔΑ ΨΒ30465Θ1Ω-Χ09) με την οποία ρυθμίζονται θέματα 

υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης ως προσαύξησης σύνταξης; 

Δ.  Διατηρούνται σε ισχύ οι προβλέψεις της από 29/12/2017 Εγκυκλίου 

του Υπουργείου με τίτλο “Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση 

λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 

παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016” (ΑΔΑ 

ΨΟΚΘ465Θ1Ω-Η58) σύμφωνα με την οποία “εάν ο ασφαλισμένος πληροί 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και στους δύο πρώην φορείς κύριας 

ασφάλισης ή το Δημόσιο, τότε .... πρέπει να γίνουν τρεις υπολογισμοί ...” 

και με τα χρήσιμα παραδείγματα της οποίας γίνεται ο υπολογισμός της 

σύνταξης και του τρόπου προσαύξησης αυτής λόγω παράλληλης ασφάλισης; 

Επειδή: 

 Όλα τα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα, δεν είναι καθαρά διατυπωμένα 

στην πρόσφατη Εγκύκλιο  

 Η ανησυχία που έχουν προκαλέσει στα μέλη μας ασφαλισμένους με 

παράλληλη ασφάλιση, είναι εύλογη μια και εκκρεμούν εκατοντάδες 

συνταξιοδοτικές πράξεις ή ετοιμάζονται να κατατεθούν άλλες  

 Τα τέσσερα χρόνια καθυστέρησης στην απονομή των συντάξεων 

παράλληλης ασφάλισης είναι ήδη αδιανόητα πολλά και 

φοβόμαστε ότι νέες εμπλοκές θα καθυστερήσουν περεταίρω την 

καταβολή τους  



  4/4 

 Εκτιμούμε ότι παραμένουν σε ισχύ όλα όσα μας υποσχεθήκατε 

στη συνάντηση μας στις 22/1/2020 

Σας καλούμε λοιπόν να προχωρήσετε σε όποιες διευκρινήσεις 

απαιτούνται για την ορθή τήρηση τους καθώς και για την επίσπευση των 

διαδικασιών απόδοσης των συντάξεων που λιμνάζουν με 

τρομακτικές επιπτώσεις στους υπό συνταξιοδότηση συναδέλφους μας 

εδώ και τέσσερα χρόνια. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφορία – διευκρίνηση. 

 

 

 


