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ΠΡΟΣ:  

Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                              

1.  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους                    

Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα                         

2 . Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ               

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα                       

4. « Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4, Τ. Κ. 10561 

Αθήνα 

 

Θ Ε Μ Α : «Εθνική σύνταξη. α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 

4488/2017, β) Προσδιορισμός της διάρκειας μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα 

για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016.»  

Σχετ.: Η με αρ. 24/22.5.2017 εγκύκλιος. 

 

1. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4488/2017 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 137 

Α΄/13.9.2017 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και 

λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 

αναπηρίες και άλλες διατάξεις».  

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, η οποία υπάγεται στο 

Κεφάλαιο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου», μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του 
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άρθρου 7 του Ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο, στο οποίο ορίζεται ότι η προϋπόθεση της 

συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης 

δεν ισχύει για όσους ασφαλισμένους, σύμφωνα με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του 

Δημοσίου, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης γήρατος με τη συμπλήρωση χρόνου 

ασφάλισης μικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών.  

Στην περίπτωση αυτή χορηγείται  το ποσό εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα 

δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης (345,60€). 

2. Προσδιορισμός της διάρκειας μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016.  

Με το με αρ. πρωτ. Φ60000/18191/976/19.9.2017 (ΑΔΑ: ΨΞΩ5465Θ1Ω-ΘΧΟ) 

έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ, το οποίο επισυνάπτεται, μεταξύ άλλων, καθορίζονται τα κριτήρια 

και τα δικαιολογητικά τα οποία προσδιορίζουν τη διάρκεια της μόνιμης διαμονής 

στη χώρα μας, για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 7, παρ. 2 του Ν.4387/2016. Με 

βάση αυτές τις οδηγίες, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

α) Ο χρόνος ασφάλισης σε φορείς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν αποτελεί αμάχητο 

τεκμήριο μόνιμης διαμονής στη χώρα μας.                                                                                                        

β) Το ποσό της Εθνικής Σύνταξης υπολογίζεται βάσει του χρόνου ασφάλισης, χωρίς να εξετάζεται η 

διάρκεια της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, η οποία θα θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε 40 έτη στις 

ακόλουθες περιπτώσεις ασφαλισμένων στους οποίους χορηγείται σύνταξη λόγω γήρατος 

από 13/5/2016 και εφεξής από τον ΕΦΚΑ :  

i. η οποία αρχίζει να καταβάλλεται πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, 

ii. με τις ειδικές διατάξεις των Ν.Δ. 4377/1964 και 4378/1964, όπως τροποποιήθηκαν με τις 

διατάξεις του αρ. 23 του N. 2079/1992, και ισχύουν, 

iii. με τις διατάξεις του N. 612/1977, όπως ισχύουν, καθώς και με τις διατάξεις που παραπέμπουν 

σε αυτές,  

iv. με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.Δ. 

169/2007, είτε με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν, καθώς και όσων 

από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του N. 2084/1992. 

γ) Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω δικαιολογητικά, που ενδεικτικά αναφέρονται στο 

έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ, συνεκτιμώνται με τα υπόλοιπα στοιχεία του συνταξιοδοτικού φακέλου 

προκειμένου να προσδιοριστεί η διάρκεια της μόνιμης διαμονής στη χώρα μας:                                                        

i. Τυχόν χρόνος ασφάλισης ή κατοικίας σε άλλο Κράτος.  

ii. Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής για τη μόνιμη κατοικία, σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998 (Α΄ 237).  

iii. Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή των εκκαθαριστικών 

σημειωμάτων. 

iv. Άδειες παραμονής όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών (υποβάλλεται υποχρεωτικά).  

v. Πιστοποιητικό μετοικεσίας. 
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vi. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. 

vii. Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή τον/τη δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του, κατατεθειμένο στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σε περίπτωση φιλοξενίας από συγγενείς α' ή β' βαθμού, αντίγραφο της αρχικής 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος που να το αποδεικνύει (και όχι 

τροποποιητικής δήλωσης, στην οποία δηλώνεται η φιλοξενία εκ των υστέρων). 

viii. Βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η 

ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή εφάπαξ επιδόματος ομογενών ή 

επιδόματος ανεργίας. 

ix. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, σταθερής τηλεφωνίας, ύδρευσης κ.λπ). 

x. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη διαμονή και εγκατάσταση 

στην Ελλάδα (π.χ. απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου, στρατού, τίτλοι σπουδών, διαβατήρια κ.α.). 

δ) Όσον αφορά το δικαιολογητικό i, στις περιπτώσεις που δηλώνεται χρόνος σε κράτος-μέλος της ΕΕ, 

χώρα του ΕΟΧ, την Ελβετία ή σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής 

Ασφάλειας (ΔΣΚΑ), αναζητείται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ το σχετικό 

ευρωπαϊκό/διακρατικό έντυπο με τις περιόδους ασφάλισης ή/και κατοικίας στο άλλο κράτος.                                    

ε) Μέχρι την ενσωμάτωση των σχετικών με τη μόνιμη διαμονή πληροφοριών στην αίτηση 

συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ, θα πρέπει να ζητείται από τους ασφαλισμένους η συμπλήρωση του 

συνημμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης. 

στ) Σε ό,τι αφορά τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τα 

ενδεικτικά προαναφερθέντα δικαιολογητικά, με τα οποία προσδιορίζεται η διάρκεια μόνιμης διαμονής 

στη χώρα μας, σας ενημερώνουμε επίσης για τα εξής:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 106/2007 (Α' 135), όπως ισχύει με τις διατάξεις των Νόμων 

4055/2012 και 4071/2012, που ενσωματώνει την υπ' αριθμ. 2004/38/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους 

να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών-μελών, ανάλογα με το 

χρονικό διάστημα διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια, οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι και να 

κατέχουν κατά τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δημοσίου: 

i. Ισχύον δελτίο ταυτότητος ή διαβατήριο, για την χρονική περίοδο τριών μηνών από την είσοδό τους 

στη χώρα,  

ii. Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εφόσον διαμένουν στη 

χώρα μας χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών από την είσοδό τους, 

iii. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το 

οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις χορηγείται μετά από πενταετή συνεχόμενη μόνιμη παραμονή 

τους στη χώρα μας από την αρχική σχετική καταγραφή. 

Επομένως, τα εν λόγω i, ii, iii πιστοποιητικά επικουρικά μπορούν να αξιοποιηθούν 

παράλληλα με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία του φακέλου για την πιστοποίηση της 

διάρκειας μόνιμης διαμονής στη χώρα μας των πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των μελών των οικογενειών τους.  
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3. Απόδειξη νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για τους πολίτες τρίτων χωρών 

Όσον αφορά το αθροιστικά δεύτερο κριτήριο καθορισμού του ποσού της εθνικής σύνταξης, 

δηλαδή της νόμιμης διαμονής στη χώρα μας, θα πρέπει να ζητείται από τους υποψήφιους 

συνταξιούχους, πολίτες τρίτων χωρών, να προσκομίσουν βεβαίωση νόμιμης διαμονής από την 

αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης.  

Παράλληλα, σας πληροφορούμε ότι οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα ζητήματα της νομιμοποίησης 

της διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα μας είναι το άρθρο 84 του Ν. 3386/2005, ο Ν. 

4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄/1.4.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους νόμους 4268/2014 (ΦΕΚ 

141 Α΄) και 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α), καθώς και  η  Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 51738/2014 (ΦΕΚ 

2947Β΄), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την Κ.Υ.Α. με αρ. 46710/2017 (ΦΕΚ 4503 Β΄).  

 

 4. Προσδιορισμός διάρκειας μόνιμης διαμονής πριν από τη συνταξιοδότηση.  

 Τα ως άνω αναφερόμενα για τον προσδιορισμό της μόνιμης και νόμιμης διαμονής 

ισχύουν και στις περιπτώσεις αιτημάτων για χορήγηση προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων ή των ειδικών 

εντύπων για την ΕΕ (Ε205/Ρ5000) και τις ΔΣΚΑ (έντυπα συνδέσμου), με τα οποία βεβαιώνονται οι 

χρόνοι ασφάλισης και/ή κατοικίας στο κάθε κράτος πριν από τη συνταξιοδότηση.  

 

Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός περιόδων μόνιμης κατοικίας 

στην Ελλάδα από τον ΕΦΚΑ προϋποθέτει την ύπαρξη ασφάλισης στον ΕΦΚΑ ή στους 

εντασσόμενους σε αυτόν τ. ΦΚΑ, δηλαδή χρόνο ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας. 

 

5. Εθνική σύνταξη σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 

883/2004 και 987/2009 καθώς και των διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής 

Ασφάλειας (Δ.Σ.Κ.Α.). 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ δίνονται επίσης παραδείγματα που αφορούν 

τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 

883/2004 και 987/2009 καθώς και των διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας 

(Δ.Σ.Κ.Α.). Για το θέμα αυτό, όπως και για την αποτύπωση των ελληνικών περιόδων διαμονής 

στα κοινοτικά/διακρατικά έντυπα, θα ακολουθήσουν οδηγίες από τη Διεύθυνση Διεθνών 

Ασφαλιστικών Σχέσεων. 

 6. Υπηρεσιακές ενέργειες 

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, μετά τον προσδιορισμό της διάρκειας της μόνιμης 

και νόμιμης διαμονής με βάση τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, οι 

αποφάσεις συνταξιοδότησης μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ θα εκδίδονται πλέον χωρίς επιφύλαξη ως 

προς τον καθορισμό του ποσού της εθνικής σύνταξης. Για όσες περιπτώσεις είχε διατυπωθεί 

σχετική επιφύλαξη στο σώμα της απόφασης, καθ’ υπόδειξη της εγκυκλίου 24/2017, θα πρέπει, είτε να  
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επαληθευτεί το ύψος του ποσού της εθνικής σύνταξης και να αρθεί η επιφύλαξη αυτή, είτε να 

αναθεωρηθεί η απόφαση ως προς το ζήτημα αυτό. 

Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών απονομής συντάξεων, θα πρέπει λάβουν γνώση 

αυτής της εγκυκλίου καθώς και των συνημμένων της ενυπογράφως, με ευθύνη του 

προϊσταμένου τους. 

Συν.:  α) ΦΕΚ 137 Α΄/13-9-17  (σελ. 2321)                                                                                                         

β) Το με αρ. πρωτ. Φ60000/18191/976/19.9.2017 (ΑΔΑ: ΨΞΩ5465Θ1Ω-ΘΧΟ) έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ. 

γ) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                                                       
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                                                      
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ 
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4488 

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασί-

ας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με ανα-

πηρίες και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4387/2016 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο, με έναρξη ισχύος από 
1.1.2017, ως εξής:

«Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρ-
μόζονται και σε πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις 
μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου. 
Εάν ο διορισμός των προσώπων αυτών έχει γίνει μέχρι 
και 31.12.2016 εφαρμόζεται ως προς την εργοδοτική 
εισφορά η 111482/0092/30.11.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 4005).».

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 
του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προϋπόθεση συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών 
ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν 
ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη 
συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των δε-
καπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της 
εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού που 
αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης.».

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, 
πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος 
που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της 

σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή 
του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντά-
ξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγ-
ματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που 
λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 
χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά 
έως πέντε (5) ετών ασφάλισης. 

Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν 
δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλα-
σματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που 
λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών 
από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύ-
νταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή του 
στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων 
αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, 
πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζε-
ται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό 
διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών 
ασφάλισης.». 

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής 
σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό 
των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στις 
παραγράφους 2 και 3.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του 
π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος ο χρόνος 
της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικί-
ας μέχρι έξι (6) ετών, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά με 
βάση τις οικείες διοικητικές διατάξεις και ο χρόνος της 
άδειας άνευ αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 51 του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την προϋπόθεση της καταβολής 
από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών.». 

2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 
56 του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Το συνολικό ποσοστό της ως άνω μείωσης, κατά τη 
μεταβατική περίοδο σταδιακής αύξησης των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης της παρ. 9 του άρθρου 1 του 
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%.». 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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                                                                 ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ    
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                       
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                         
Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ε.Ε.                                       
Διεύθυνση: Σταδίου 29   
Ταχ. Κώδ: 101 10 Αθήνα           
Πληροφορίες Κων/να Ποντικοπούλου  
Τηλέφωνο: 210-33.68.337  
Fax: 
E-mail: 

210 - 33.68.167 
intaffairs@ypakp.gr  

 

                              
 
 
ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (αρθρ. 7, παρ. 2) για την Εθνική 
Σύνταξη.   
Υπολογισμός της Εθνικής Σύνταξης σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των διατάξεων των 
Διμερών Συμβάσεων Κ.Α.. 

 
 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας και αναφορικά με το ανωτέρω 
θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  
 
A. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 7, παρ. 2 για τη χορήγηση Εθνικής 
Σύνταξης και τον υπολογισμό του ύψους αυτής, υποβάλλονται και εξετάζονται  
ενδεικτικά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
συνεκτιμώνται με τα λοιπά στοιχεία του συνταξιοδοτικού φακέλου: 

 
 

1. Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (χρόνος υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση, 
προαιρετικής ασφάλισης, χρόνος από αναγνώριση). 

 
Ο  χρόνος αυτός, βέβαια, συνεξετάζεται με τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία 

που ακολουθούν προκειμένου να αποδεικνύεται η διαμονή και η διάρκεια αυτής. Τούτο 
σημαίνει ότι ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ δεν συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση 
διαμονή στην Ελλάδα . 

 
Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι η Εθνική Σύνταξη υπολογίζεται ανάλογα με το 

χρόνο ασφάλισης και, επομένως θα κυμαίνεται από 345,60€ έως 384,00€ χωρίς να 

      Αθήνα,     19.09.2017       
 
Aριθ. Πρωτ.: Φ.60000/18191/976 

ΠΡΟΣ: 
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
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εξετάζονται τα έτη μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, τα οποία θεωρείται ότι, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από 
13/5/2016 και εφεξής από τον ΕΦΚΑ, αντιστοιχούν σε 40 έτη διαμονής στη χώρα: 
α) όσων η καταβολή της σύνταξης αρχίζει πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της 
ηλικίας τους, 
β) όσων συνταξιοδοτούνται με τις ειδικές διατάξεις των Ν.Δ. 4377/1964 και 4378/1964, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 23 του N. 2079/1192, και ισχύουν, 
γ) όσων συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του N. 612/1977, είτε με διατάξεις που 
παραπέμπουν σε αυτές, οι οποίοι ρητώς έχουν εξαιρεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 
παρ. 2β του N. 4387/2016, καθώς και  
δ) όσων συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 
των άρθρων 1 και 26 του Π.Δ. 169/2007, είτε με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε 
αυτές, όπως ισχύουν, καθώς και όσων από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με τις 
διατάξεις του N. 2084/1992, οι οποίοι ρητώς έχουν εξαιρεθεί με τις διατάξεις του αρ. 7 
παρ. 2 εδ. δ’ του N. 4387/2016. 
 
2. Τυχόν χρόνος ασφάλισης ή κατοικίας σε άλλο Κράτος. 
 

3. Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής, για τη μόνιμη κατοικία, σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998 
(Α΄ 237). 
 
4. Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα 
εκκαθαριστικά σημειώματα . 
 
5. Για πολίτες τρίτων χωρών η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται μέσω των αδειών 
παραμονής. 
 
6.  Πιστοποιητικό μετοικεσίας. 

 
7. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. 

 
8. Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή το/την δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του, 
κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σε περίπτωση που φιλοξενείται από συγγενείς α' ή 
β' βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, 
που να το αποδεικνύει (και όχι τροποποιητική δήλωση, στην οποία δηλώνεται η 
φιλοξενία εκ των υστέρων). 
 
9. Βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ από την οποία να 
προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή εφάπαξ 
επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας. 

 
10. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, σταθερής τηλεφωνίας, ύδρευσης κ.λπ). 

 
11. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη διαμονή 
και εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
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Β. Εθνική σύνταξη του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
Κανονισμών (Ε.Ε.) 883/2004 και 987/2009 και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής 
Ασφάλειας (Δ.Σ.Κ.Α.). 
 
Η ενωσιακή γενική αρχή του συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης ή κατοικίας. 
 

Ο συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης ή κατοικίας για την θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος ενεργοποιείται: α) υποχρεωτικά σε περίπτωση εφαρμογής 
των Κανονισμών ΕΕ και β) μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο κατά την εφαρμογή των 
Διμερών Συμβάσεων Κ.Α., δηλαδή όταν, αφού ληφθούν υπόψη οι διανυθείσες υπό την 
νομοθεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα εθνικές περίοδοι, δεν συμπληρώνεται ο 
απαιτούμενος από τη νομοθεσία αυτή αριθμός ημερών, μηνών, ετών κ.λπ. ασφάλισης ή 
κατοικίας. 

Η γενική αρχή του συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης ή κατοικίας διατρέχει 
οριζόντια τον Κανονισμό 883/2004 και εφαρμόζεται, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά, για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

Συνεπώς, ο συνυπολογισμός των περιόδων κατοικίας σε άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη-
Μέλη ή σε Κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κ.Α., ισχύει για 
την συμπλήρωση της απαιτούμενης εθνικής θεμελιωτικής του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος προϋπόθεσης της 15ετούς μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για 
τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης, ανεξάρτητα από τον εάν προβλέπεται ή όχι από τις 
εθνικές διατάξεις, δεδομένης της υπερκείμενης τυπικής ισχύος των συντονιστικών 
Κανονισμών της Ε.Ε. και των Διμερών Συμβάσεων Κ.Α.. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στο ερώτημα, εάν για την θεμελίωση του 
δικαιώματος στην Εθνική Σύνταξη θα συνυπολογίζονται χρόνοι κατοικίας σε χώρες της 
Ε.Ε.-ΕΟΧ-Ελβετίας ή σε χώρες που η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κ.Α., η 
απάντηση είναι καταφατική. Στην περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία άλλων 
Κρατών-Μελών της Ε.Ε. ή χωρών ΔΣΚΑ δεν πιστώνονται και επομένως δεν 
γνωστοποιούνται στα έντυπα Ε205/Ρ5000 και έντυπα σύνδεσης ΔΣΚΑ χρόνοι κατοικίας, 
θα λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση της 15ετούς διαμονής στην Ελλάδα, οι 
χρόνοι ασφάλισης στην άλλη χώρα. 

Για τους σκοπούς του υπολογισμού του ποσού της Εθνικής Σύνταξης, την 
εφαρμογή της Αρχής του Συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης ή κατοικίας σε 
χώρες της Ε.Ε.-ΕΟΧ-Ελβετία και σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή 
Συμφωνία Κ.Α., θα ακολουθήσει η εφαρμογή της Αρχής του Αναλογικού Επιμερισμού που 
προβλέπεται  τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 883/2004 (άρθρο 52) καθώς και τις διατάξεις 
των Διμερών Συμφωνιών Κ.Α.   
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Κανονισμός 883/2004 - Άρθρο 52: Εκκαθάριση των παροχών 

 

«1. Ο αρμόδιος φορέας υπολογίζει το ποσό της οφειλόμενης παροχής:  

α) σύμφωνα με τη νομοθεσία την οποία εφαρμόζει, μόνο όταν οι όροι που απαιτούνται 
για τη θεμελίωση δικαιώματος σε παροχές, πληρούνται αποκλειστικά δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας (αυτοτελής παροχή  

β) με τον υπολογισμό ενός θεωρητικού ποσού και, εν συνεχεία, ενός πραγματικού ποσού 
(αναλογική παροχή), ως εξής:  

i) το θεωρητικό ποσό της παροχής ισούται προς την παροχή την οποία θα μπορούσε να 
διεκδικήσει ο ενδιαφερόμενος, εάν όλες οι περίοδοι ασφάλισης ή/και κατοικίας οι οποίες 
έχουν πραγματοποιηθεί δυνάμει των νομοθεσιών των άλλων κρατών μελών είχαν 
πραγματοποιηθεί δυνάμει της νομοθεσίας την οποία εφαρμόζει ο φορέας, κατά την 
ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής· εάν, δυνάμει της νομοθεσίας αυτής, το ποσό της 
παροχής είναι ανεξάρτητο από τη διάρκεια των περιόδων οι οποίες έχουν 
πραγματοποιηθεί, το ποσό αυτό εκλαμβάνεται ως το θεωρητικό ποσό·  

ii) ο αρμόδιος φορέας προσδιορίζει κατόπιν το πραγματικό ποσό της αναλογικής παροχής, 
βάσει του θεωρητικού ποσού κατ’ αναλογίαν της διάρκειας των περιόδων οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν πριν από την επέλευση του κινδύνου δυνάμει της νομοθεσίας την 
οποία εφαρμόζει ο φορέας σε σχέση προς τη συνολική διάρκεια των περιόδων οι οποίες 
έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την επέλευση του κινδύνου δυνάμει των νομοθεσιών 
όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.» 

Το πρώτο στάδιο της ανωτέρω περιγραφείσας διαδικασίας (ήτοι ο υπολογισμός του 
θεωρητικού ποσού, (στοιχείο 1 β’ i) αποκαλείται συνυπολογισμός και το δεύτερο στάδιο 
(ήτοι ο υπολογισμός της pro rata παροχής στοιχείο 1 β΄ ii) αναλογικός επιμερισμός. 

 
 
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού του ποσού της 

Εθνικής Σύνταξης Γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ 2 και 6 του Ν. 
4387/2016 (σχετική εγκύκλιος Φ. 80000/οικ. 60273/2197/23.12.2016), σε συνδυασμό με 
την εφαρμογή των διατάξεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και 
των Διμερών Συμφωνιών Κ.Α.  
 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α’ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 15 ΕΤΗ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) 

ΥΠΟΘΕΣΗ 
Έστω πρόσωπο στο οποίο εφαρμόζονται οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 

987/2009 έχει 15 έτη διαμονής στην Ελλάδα, 15 έτη ασφάλισης στην Ελλάδα και 10 έτη 
ασφάλισης στο άλλο Κράτος. 

Ο υπολογισμός της Εθνικής σύνταξης έχει ως εξής: 
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Ελληνικό Αυτοτελές Δικαίωμα 
α. Μειώσεις λόγω ασφάλισης. Επειδή ο χρόνος ασφάλισης είναι 15 έτη και ο χρόνος 
διαμονής είναι 15 έτη στην Ελλάδα θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα και συνεπώς η 
μείωση υπολογίζεται ως ακολούθως: 
384€ - 10% (2% μείωση που υπολείπεται για κάθε έτος ασφάλισης × 5 έτη) = 345,60€ 
 
β. Μειώσεις λόγω διαμονής. 
345,60€ - 25/40 (επειδή υπολείπονται 25 έτη από τα 40 έτη διαμονής) = 129,60€ 
 
Οπότε, η Εθνική Σύνταξη ανέρχεται στο ποσό των 129,60€. 
 

Συνυπολογισμός Ξένου Χρόνου  

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

 
α. Μειώσεις λόγω ασφάλισης. Επειδή ο συνολικός χρόνος ασφάλισης Ελλάδας και του 
άλλου Κράτους είναι 25 έτη, τα οποία υπερβαίνουν τα 20 έτη που θέτει σαν ελάχιστη 
προϋπόθεση η εσωτερική νομοθεσία για την χορήγηση της πλήρους Εθνικής  Σύνταξης 
δεν γίνονται μειώσεις λόγω ασφάλισης.  
 
β. Μειώσεις λόγω διαμονής. 
384€ - 15/40 (επειδή υπολείπονται 15 έτη από τα 40 έτη διαμονής) = 240,00€ 
 

2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
γ. Αναλογικός Επιμερισμός: 

 Ασφάλισης 
240,00€ × 15 (έτη ασφάλισης στην Ελλάδα)/20 έτη (ανώτατο όριο ετών ασφάλισης για 
την χορήγηση πλήρους Εθνικής Σύνταξης) = 180,00€ 
 

 Διαμονής 
180,00€ × 15 (έτη διαμονής στην Ελλάδα)/25 έτη (συνολικά έτη διαμονής Ελλάδας και 
του άλλου Κράτους) = 108,00€ 
 
Οπότε, η Εθνική Σύνταξη ανέρχεται στο ποσό των 108,00€. 
Κατά συνέπεια, θα χορηγηθεί συνταξιοδοτική παροχή σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο 
υπολογισμού ως η πιο συμφέρουσα για τον ασφαλισμένο, ήτοι 129,60€ 

 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β’ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 7 ΕΤΗ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) 

ΥΠΟΘΕΣΗ 
Έστω πρόσωπο στο οποίο εφαρμόζονται οι Διμερείς Συμφωνίες Κ.Α., έχει 7 έτη 

διαμονής και 5 έτη ασφάλισης στην Ελλάδα, 8 έτη ασφάλισης και 40 έτη διαμονής στον 
Καναδά. 

Ο υπολογισμός της Εθνικής σύνταξης έχει ως εξής: 
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Ελληνικό Αυτοτελές Δικαίωμα 
 
Επειδή ο χρόνος ασφάλισης στην Ελλάδα είναι 5 έτη, δεν θεμελιώνεται Ελληνικό 
αυτοτελές δικαίωμα. 
 

Συνυπολογισμός Ξένου Χρόνου 
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

 
Επειδή ο χρόνος ασφάλισης Ελλάδας και Καναδά είναι 13 έτη, για την συμπλήρωση των 
απαιτούμενων 20 ετών ασφάλισης για πλήρη Εθνική Σύνταξη θα ληφθούν υπόψη και 7 
έτη διαμονής Καναδά (μη παράλληλης). Επομένως, το θεωρητικό ποσό της Εθνικής 
Σύνταξης υπολογίζεται ως ακολούθως:  
α. Μειώσεις λόγω ασφάλισης.  
Επειδή η απαιτούμενη ασφάλιση των 20 ετών συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Διμερούς Σύμβασης δεν γίνονται μειώσεις λόγω ασφάλισης. 
 
β. Μειώσεις λόγω διαμονής. 
Εφόσον έχουν συμπληρωθεί συνολικά 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα και τον Καναδά δεν 
προκύπτουν μειώσεις λόγω διαμονής. 
 

2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
γ. Αναλογικός Επιμερισμός: 

 Ασφάλισης 
384,00€ × 5 (έτη ασφάλισης στην Ελλάδα)/20 έτη (ανώτατο όριο ετών ασφάλισης για την 
χορήγηση πλήρους Εθνικής Σύνταξης) = 96,00€ 
 

 Διαμονής 
96,00€ × 7 (έτη διαμονής στην Ελλάδα)/40 έτη (ανώτατο όριο ετών διαμονής για την 
χορήγηση πλήρους Εθνικής Σύνταξης)  = 16,80€ 
 
Οπότε, η Εθνική Σύνταξη ανέρχεται στο ποσό των 16,80€. 
 
 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Γ’ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 15 ΕΤΗ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ 10 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ 
Έστω πρόσωπο στο οποίο εφαρμόζονται οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 

987/2009, έχει 15 έτη διαμονής στην Ελλάδα, 10 έτη ασφάλισης στην Ελλάδα και 7 έτη 
ασφάλισης στο άλλο Κράτος. 

Ο υπολογισμός της Εθνικής Σύνταξης έχει ως εξής: 
 

Ελληνικό Αυτοτελές Δικαίωμα 
Επειδή ο χρόνος ασφάλισης στην Ελλάδα είναι 10 έτη, δεν θεμελιώνεται Ελληνικό 
αυτοτελές δικαίωμα. 
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Συνυπολογισμός Ξένου Χρόνου 
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

 
α. Μειώσεις λόγω ασφάλισης. Επειδή ο συνολικός χρόνος ασφάλισης Ελλάδας και 
Κράτους-Μέλους είναι 17 έτη, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης υπολογίζεται ως 
ακολούθως:  
384€ - 6% (2% μείωση που υπολείπεται για κάθε έτος ασφάλισης × 3 έτη) = 360,96€ 
 
β. Μειώσεις λόγω διαμονής. 
360,96€ - 18/40 (επειδή υπολείπονται 18 έτη από την συνολική διαμονή Ελλάδας και 
Κράτους-Μέλους από τα 40 διαμονής) = 198,53€ 
 

2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
γ. Αναλογικός Επιμερισμός: 

 Ασφάλισης 
198,53€ × 10 (έτη ασφάλισης στην Ελλάδα)/17 (σύνολο ετών ασφάλισης το οποίο 
υπολείπεται του ανωτάτου ορίου των  20 ετών ασφάλισης για την χορήγηση πλήρους 
Εθνικής Σύνταξης) = 116,78€ 
 

 Διαμονής 
116,78€ × 15 έτη διαμονής στην Ελλάδα)/22 (συνολικά έτη διαμονής Ελλάδας και 
Κράτους-Μέλους το οποίο υπολείπεται του ανωτάτου ορίου των  40 ετών διαμονής) = 
79,62€ 
 
Οπότε, η Εθνική Σύνταξη ανέρχεται στο ποσό των 79,62€. 

  
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                          

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
 
 
 

                                                                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κ.Α. 
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ 
7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ Κ.Α./Β’ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
1. ΕΦΚΑ 

I. Γραφείο Διοικητή ΕΦΚΑ    
 Αγ. Κων/νου 8 
102 41, Αθήνα 
 

II. Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων  
 Ακαδημίας 22 
106 71,  Αθήνα 
 

III. Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων    
 Σατωβριάνδου 18 & Ίωνος 
104 32, Αθήνα 
 

IV. Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων  
Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών Ασθένειας ΕΕ    

 

 Αγ. Κων/νου 8  
102 41,  Αθήνα  
  

V. Διεύθυνση Ασφάλισης 
Τμήμα Διακρατικής Ασφάλισης 
Σατωβριάνδου 18 & Ίωνος 
104 32, Αθήνα 
 
 

 

VI. Γ’ Δ/νση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Αγροτών 
Πατησίων 30 
10677, Αθήνα 
 

 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού  
Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής 
Κάνιγγος 29,  
106 82, Αθήνα 
 
3. ΝΑΤ 
Εθνικής Αντιστάσεως 1 
185 31, Πειραιάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  
(άρθρο 8 παρ.4  Ν.1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22  
του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Από τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας μου μέχρι σήμερα είμαι αδιάλειπτα μόνιμος κάτοικος Ελλάδας.      

ΝΑΙ [__]           ΟΧΙ [__]              Εφόσον η απάντηση στο ερώτημα 1 είναι ΝΑΙ, προχωρήστε στην ερώτηση 3. 
2. Οι  περίοδοι μόνιμης κατοικίας μου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας 

μου μέχρι σήμερα έχουν ως εξής: 

Χρονική περίοδος  

 

(να συμπληρωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια) 
α/α 

Από Έως 
Χώρα Νομός/Επαρχία/Πόλη ή Χωριό 

1. 
………/…….../………. ………/…….../……….   

2. 
………/…….../………. ………/…….../……….   

3. 
………/…….../………. ………/…….../……….   

4. 
………/…….../………. ………/…….../……….   

5. 
………/…….../………. ………/…….../……….  

 
 

6. 
………/…….../………. ………/…….../……….  

 

7. 
………/…….../………. ………/…….../……….  

 

8. 
………/…….../………. ………/…….../……….  

 

9. 
………/…….../………. ………/…….../……….  

 

10. 
………/…….../………. ………/…….../……….  
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3. Έχετε διαμείνει προσωρινά σε χώρα του εξωτερικού συνεχόμενα για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών; 

ΝΑΙ [__]   ΟΧΙ [__] 

    Αν απαντήσατε ΝΑΙ, αναφέρετε τη χώρα, το χρονικό διάστημα και τον λόγο αυτής της διαμονής στο   
    εξωτερικό: 

         
………..……………….………………………………………………………………………………………………………………
…………...….……………………………………………………………………………………………………..……….…………
………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Ήσασταν υπήκοος ξένης χώρας κατά την γέννησή σας και αποκτήσατε μεταγενέστερα την Ελληνική 

υπηκοότητα;        

        ΝΑΙ [__]   ΟΧΙ [__]. 

  Αν απαντήσατε «ΝΑΙ»: 
• αναφέρατε τη χώρα της ξένης υπηκοότητας………………………………………………………………………. 
• αναφέρατε την ημερομηνία που αποκτήσατε την Ελληνική υπηκοότητα …………….……………………..  
• να προσκομίσετε αντίγραφο της Πράξης πολιτογράφησής σας.  

 
 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Ημερομηνία:   ..……….….20…… 
 

                                                                                                                  
Ο/Η Δηλ…  

 
 
 
 

          (Υπογραφή) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 
Προσοχή: α. Οι ερωτήσεις 1, 3 και 4 πρέπει να απαντηθούν υποχρεωτικά. 

     β. Η ερώτηση 2 πρέπει να απαντηθεί υποχρεωτικά, εάν έχετε απαντήσει ΟΧΙ στην ερώτηση 1. 
     γ. Στην παράγραφο 5 μπορείτε να δηλώσετε οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό σε σχέση με την 

κατοικία σας και δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως. 
 

 
   

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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