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Ενημερωτική ανακοίνωση για συνταξιοδότηση από το Ταμείο Νομικών
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Από τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 36 παρ. 3 και 4 του ν.
4387/2016, προβλέπεται για τους ασφαλισμένους που είχαν υπαχθεί στην
κοινωνική ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί) και μέχρι 31/12/2016 υπάγονται
στην ασφάλιση δύο φορέων κύριας ασφάλισης (Δημόσιο – ΤΑΝ), από 1/1/2017
είναι υποχρεωτική η υπαγωγή σε μία ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, βάσει
των άρθρων 5 και 38 του ν. 4387/2016.
Τα ανωτέρω πρόσωπα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 και παρ. 5
του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, πρόκειται να λάβουν επιπλέον συνταξιοδοτική
παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία
υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία
μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
Δικαίωμα για τη λήψη σύνταξης λόγω γήρατος, θεμελιώνεται εφόσον ο
ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης,
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τουλάχιστον σε έναν από
τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης που έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές
μέχρι 31/12/2016 ή το Δημόσιο, χωρίς να ελέγχεται εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του δεύτερου πρώην φορέα.

Ύψος συνταξιοδοτικής παροχής
Ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης λόγω γήρατος εφαρμόζονται τα
εξής:
Εάν ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σε έναν
από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο τότε λαμβάνει:
 Εθνική Σύνταξη
 Ανταποδοτική σύνταξη από τον πρώην φορέα ή το Δημόσιο, που έχει
θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Προσαύξηση σύνταξης από τον πρώην φορέα που δεν θεμελιώνει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή το δημόσιο, για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης
στο φορέα αυτό.
Η Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 7, 8, 27 και 28 του ν. 4387/2016, ενώ η προσαύξηση που
χορηγείται για το χρόνο ασφάλισης στον δεύτερο πρώην φορέα κύριας
ασφάλισης, υπολογίζεται σύμφωνα με το προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 4
και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016.
Σημειώνουμε ότι για τον υπολογισμό της προσαύξησης και ειδικότερα για
τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη, οι ασφαλιστικές
εισφορές που έχουν καταβληθεί στον δεύτερο πρώην φορέα από το 2002 μέχρι
και την ημερομηνία συνταξιοδότησης, εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων του
άρθρου 1 παρ. 3 και του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4488/2017.
Επίσης σε περίπτωση που η προσαύξηση χορηγείται για το χρόνο
ασφάλισης στο πρώην ΕΤΑΑ, οι συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται με τα
κατά κεφαλήν ποσά κοινωνικών πόρων, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν
δοθεί
με
την
αριθμ.
οικ.
20680/814/15-5-2017
εγκύκλιο
(ΑΔΑ:
6ΕΛΒ465ΘΙΩ-7Ρ3).
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