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ΘΕΜΑ : «Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Ελληνικό συνταξιοδοτικό 
σύστημα στο συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλλήλων της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  »
 ΣΧΕΤ. :  Οι εγκύκλιοι  55/99, 60/99,25/00, 53/03, 1/06,49/08,93/08.

Με τις παραπάνω  σχετικές εγκυκλίους δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την μεταφορά των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα στο αντίστοιχο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  βάσει των διατάξεων  των αρθ. 9-14 του Ν. 2592/98.

A. Με τις διατάξεις του  αρθ. 18 του Ν. 3865/2010 επήλθαν οι  εξής  τροποποιήσεις :

Α1)Με την  παρ.5 του  αρθ. 18 του Ν.3865/2010 τροποποιείται το εδ.  γ της παρ. 3 του 
αρθ. 10 του Ν.2592/98 και επιμηκύνεται από 12 σε 24 μήνες  η προθεσμία μέσα στην οποία ο 
ενδιαφερόμενος   πρέπει  να  δηλώσει  εάν  αποδέχεται  την  μεταφορά  του  αναλογιστικού 
ισοδύναμου από το Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα σε αυτό της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. Ως 
έναρξη της προθεσμίας  λαμβάνεται η ημερομηνία που φέρει η απόφαση μεταφοράς του 
ισοδύναμου που παραλαμβάνει ο αιτών.

Η   δήλωση  αποδοχής  υποβάλλεται  από  τον  ενδιαφερόμενο  στην  υπηρεσία  της 
Ευρωπαϊκής ένωσης και διαβιβάζεται στον ΟΑΕΕ μέσω φορέα Σύνδεσης (ΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ). 

Α2) Βάσει των  διατάξεων  της παρ. 6α   του αρθ. 18 του Ν.3865/2010 που αντικαθιστούν 
την  παρ. 5 του αρθ 11 του Ν. 2592/98 και σύμφωνα με το Φ61310/21160/2581/2010 έγγραφο 
του Υπουργείου ο υπολογισμός του Αναλογιστικού  Ισοδύναμου από τους φορείς Κοινωνικής 
ασφάλισης θα  γίνεται  κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην υπηρεσία των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Υπενθυμίζουμε  ότι το ποσό που μεταφέρεται δεν υπόκειται σε καμία κράτηση ή φόρο.

Α3) Καθιερώνεται η επικαιροποίηση του ποσού το οποίο υπολογίστηκε σύμφωνα με το 
αρθ. 11 του Ν.2592/98 , η οποία πραγματοποιείται    από τον Οργανισμό Σύνδεσης(ΙΚΑ),  με 
αναγωγή  του  ποσού  στον  χρόνο  πραγματικής  μεταφοράς  βάσει  του  Επιτοκίου  της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
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Ως ημέρα πραγματικής μεταφοράς : 
 νοείται  η  60η ημέρα  από  την  περιέλευση  της  δήλωσης  αποδοχής  στο  φορέα 

σύνδεσης.  Εάν  κατόπιν  σχετικής  ενημέρωσης  του  Οργανισμού  Σύνδεσης  η 
μεταφορά γίνει μετά την ημερομηνία αυτή , ο  Οργανισμός Σύνδεσης πρέπει να 
υπολογίσει και μεταφέρει επιπλέον ποσό .

 για ποσά που έχουν ήδη μεταφερθεί έως 21/7/10 νοείται η ημερομηνία έκδοσης 
της  σχετικής  τραπεζικής  εντολής,  βάσει  της  οποίας  πιστώθηκε  ο  τραπεζικός 
λογαριασμός της Ε.Ε. (παρ 9 αρθ.  1 Ν. 4024/11).

 για δηλώσεις αποδοχής που έχουν περιέλθει στο Οργανισμό Σύνδεσης πριν την 
21/7/10  και  εκκρεμούν  σε  οποιοδήποτε  στάδιο,   νοείται  η  60η ημέρα  από την 
ημερομηνία αυτή.

Επισημαίνουμε  ότι  η  πραγματική  μεταφορά  του  ποσού  θα  πρέπει  να  γίνει  εντός  60 
ημερών από  την  περιέλευση  της  δήλωσης  αποδοχής  στον  Οργανισμό  Σύνδεσης(ΙΚΑ-
ΔΙΟΙΚΗΣΗ) για την αποφυγή επιβαρύνσεων που θα υπολογιστούν κατά την επικαιροποίηση. 

Α4)Έναρξη ισχύος - Εκκρεμείς υποθέσεις
Η έναρξη ισχύος της διάταξης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος Α1  είναι  για όσες 

αιτήσεις έχουν υποβληθεί από 21/7/10 και μετά.
Η ισχύς  των   διατάξεων  στις  οποίες  αναφέρονται  οι  παράγραφοι  Α2 & Α3 αφορά 

αιτήσεις  μεταφοράς  συνταξιοδοτικών  δικαιωμάτων  που  υποβλήθηκαν  στην  υπηρεσία 
υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  από 1/5/04 και μετά. 

Ομοίως και σύμφωνα με τις οδηγίες των παρ.  Α1 & Α2 θα αντιμετωπίζονται   και τα 
εκκρεμή αιτήματα    υποβληθέντα από 1/5/04 και μετά για τα οποία  δεν έχει γνωστοποιηθεί 
το Α.Ι. στο ενδιαφερόμενο και στην Ε.Ε. μέχρι λήψεως του παρόντος. 

Β)Με την εγκύκλιο 66/2010 της υπηρεσίας μας, δόθηκαν οδηγίες για τις τροποποιήσεις 
που επέφεραν οι διατάξεις των  παρ. 10-15 του αρθ. 3 του Ν.3845/6-5-10 όσον αφόρα την 
καταβολή των  Δώρων Πάσχα & Χριστουγέννων και του Επιδόματος  Θερινών διακοπών , 
τα ποσά των οποίων παύουν πλέον να συναρτώνται  με τον υπολογισμό του μηνιαίου ποσού 
σύνταξης  και  επιπλέον  χορηγούνται  –εκτός  των  συνταξιούχων  λόγω  θανάτου-  μόνο  σε  όσους 
συνταξιούχους γήρατος αναπηρίας πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κατόπιν της εφαρμογής των προαναφερθέντων διατάξεων,  οι  πρόσθετες παροχές του 
Επιδόματος Θερινών διακοπών  και των Δώρων  Εορτών που ως   ποσά   καταβάλλονται  σε  
συγκεκριμένους μήνες έκαστου έτους  μαζί με την σύνταξη του αντίστοιχου μήνα    , δεν θα 
σχετίζονται  με  τις   μηνιαίες  συντάξεις  του  αρθ.  24  του  Π.Δ.  258/05  που   καταβάλει  ο 
Οργανισμός,  οι οποίες αντιστοιχούν στους 12 μήνες κάθε ημερολογιακού έτους .

Ως εκ τούτου για τον υπολογισμό του ποσού του Αναλογιστικού Ισοδύναμου και στην 
συμπλήρωση του  συντελεστή για τις  ετησίως μηνιαίες  καταβαλλόμενες συντάξεις που 
ορίζεται στο εδ. α της παρ.1  του αρθ 11 Ν. 2592/98 θα τίθεται ο αριθμός 12 .

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν αιτήματα που έχουν υποβληθεί  στην υπηρεσία της Ε.Ε. 
από την 1/6/2010  και μετά (έναρξη ισχύος της διατάξεων των παρ. 10-15 του αρθ.  3 του Ν. 3845/2010). 

Εκκρεμή αιτήματα υποβληθέντα από 1/6/2010  και μετά όπου δεν έχει γνωστοποιηθεί το 
Α.Ι. στο ενδιαφερόμενο και στην Ε.Ε. θα υπολογίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι  , με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β.4 του αρθ. 
πρώτου του Ν. 4093/2012  τα εν λόγω επιδόματα  καταργούνται  από 1/1/2013.  

Γ) 
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Γ1)Με την αριθμ. 103/2010  εγκύκλιο της υπηρεσίας μας , σας έχουν  γνωστοποιηθεί οι  
διατάξεις του αρθ. 10 του Ν.3863/2010 για τις προσαυξημένες προϋποθέσεις που απαιτούνται 
στις συντάξεις γήρατος από 1/1/2011 και μετά, οι οποίες  επίσης τροποποιήθηκαν  με τις 
διατάξεις  της  υποπαραγράφου   ΙΑ4  του  πρώτου  άρθρου  του  Ν.   4093/2012  και  σας 
γνωστοποιήθηκαν με την αριθμ. 55/2012  εγκύκλιο . 

Κατόπιν τούτων οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο τ.ΤΕΒΕ 55/1999 
τροποποιούνται. 

Οι ως άνω διατάξεις θα εφαρμόζονται και για την εξεύρεση  του συντελεστή του  Α.Ι. 
στην στήλη  «Ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης» στους Πίνακες που αφορούν τους 
εν ενεργεία ασφαλισμένους. 

Για   Παλαιούς( πριν την 31/12/92)  &  Νέους(μετά την 1/1/93)  ασφαλισμένους  και 
όσον αφορά την  διάκριση -για την επιλογή  των Πινάκων του Α.Ι.-    μεταξύ  εν ενεργεία 
ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, ως συνταξιούχοι θα  θεωρούνται  όσοι    συνταξιοδοτούνται 
από τον Οργανισμό καθώς και όσοι   πληρούν τις προϋποθέσεις(ηλικία-χρόνο ασφάλισης) αλλά 
δεν έχουν ασκήσει  το δικαίωμα  κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης στην 
υπηρεσία υπαλλήλων της Ε.Ε. 

Γ2)Για τους παλιούς (πριν την 1/1/93)  ασφαλισμένους όπου τα 35 έτη από  την υπαγωγή 
στην ασφάλιση συμπληρώνονται μετά την 1/1/11,  θα  επιλέγεται η στήλη  με την ηλικία κατά 
την οποία ο ενδιαφερόμενος πληροί τις  προσαυξημένες  προϋποθέσεις που απαιτούνται  το 
έτος  που  συμπληρώθηκε  η  35ετία.  Πιο  συγκεκριμένα  ,  εφόσον   οι  προσαυξημένες 
προϋποθέσεις  36 έτη το 2011 , 37 έτη το 2012,  συμπληρώνονται  ενόσω η  πραγματική 
ηλικία του ασφαλισμένου θα είναι  μεταξύ του 60ου & 64ου ,   τότε αυτή η ηλικία θα ληφθεί 
υπόψη για την εξεύρεση  του συντελεστή του Α.Ι. στην στήλη  «Ηλικία έναρξης πληρωμής 
της σύνταξης».   Διευκρινίζεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη το 60ο   έτος της   ηλικίας  εφόσον 
οι προσαυξημένες προϋποθέσεις  συμπληρώνονται  πριν από το 60ο    και το 65ο   έτος της 
ηλικίας  εφόσον(οι προσαυξημένες προϋποθέσεις) συμπληρώνονται μετά από το 65ο. Σημειώνουμε 
ότι είναι αδιάφορο αν οι προσαυξημένες προϋποθέσεις των 36 ή 37 ετών συμπληρώνονται 
μετά την 1/1/13. 

Γ3)Σύμφωνα με  τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΑ4 του πρώτου άρθρου του Ν.  4093/2012 
όταν συμπληρώνονται  από   1/1/2013   :

 α)  τα 35 έτη ασφάλισης ,θα αναζητούνται  προσαυξημένες  προϋποθέσεις  40 ετών 
ασφάλισης  και  62  ετών  στην  ηλικία. Εφόσον  τα  40  έτη συμπληρώνονται  ενόσω  η 
πραγματική ηλικία του ασφαλισμένου θα είναι  μεταξύ του 62ου & 66ου  τότε η ηλικία  αυτή θα 
λαμβάνεται   υπόψη   στην  στήλη   «Ηλικία  έναρξης  πληρωμής  της  σύνταξης». 
Διευκρινίζεται  ότι  θα  λαμβάνεται  υπόψη  το  62οηλικίας   εφόσον  οι  προσαυξημένες 
προϋποθέσεις  συμπληρώνονται   πριν το 62ο  και το 67ο   ηλικίας  εφόσον(οι  προσαυξημένες  
προϋποθέσεις) συμπληρώνονται μετά από το 67ο. 

β) η απαιτούμενη περίοδος των 15 ετών ασφάλισης ή το 65  ο   έτος της ηλικίας , το όριο   
της ηλικίας προσαυξάνεται στο 67  ο   .   

Δεδομένου ότι  στους   Πίνακες του  αρθ.  14 του Ν.  2592/98 που αφορούν τους   εν 
ενεργεία ασφαλισμένους και  στην στήλη  «Ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης»  δεν 
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προβλέπεται ηλικία μεγαλύτερη  του   65ου  , σε  όσες    περιπτώσεις  των υποπαραγράφων  α) 
& β)  και  για  την  επιλογή  του  συντελεστή  Α.Ι.   η  «Ηλικία  έναρξης  πληρωμής  της 
σύνταξης» προσδιορίζεται μετά το 65ο   , θα επιλέγεται  η στήλη του    65  ου  . 

Γ4)Προς κατανόηση , παραθέτουμε τα ακόλουθα  παραδείγματα με την διευκρίνιση ότι , 
αφορούν  αιτήματα  που  έχουν  υποβληθεί  στην  υπηρεσία  υπαλλήλων  των  Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων από 1/1/11 και μετά , εκτός των παραδειγμάτων  6,7      που έχουν υποβληθεί πριν 
την ημερομηνία αυτή.  

Παράδειγμα.1 
Παλαιός ασφ/νος γεννηθείς 1/1/55
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  1/1/75 20 ετών 
Αν δεν διέκοπτε θα εδικαιούτο σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών έχοντας συμπληρώσει 

35 έτη ασφάλισης  την 31/12/09. 
Για  την  εξεύρεση   του  συντελεστή  του  Α.Ι.  η  «Ηλικία  έναρξης  πληρωμής  της 

σύνταξης» είναι το 60ο.

Παράδειγμα 2
Παλαιός ασφ/νος γεννηθείς 1/1/55.
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  1/1/77    22 ετών 
Αν δεν διέκοπτε θα συμπλήρωνε τα 35 έτη ασφάλισης 31/12/2011 όπου γι’ αυτό το έτος 

απαιτούνται  36 χρόνια τα οποία θα συμπλήρωνε  31/12/2012  
Για  την  εξεύρεση   του  συντελεστή  του  Α.Ι.  η  «Ηλικία  έναρξης  πληρωμής  της 

σύνταξης» είναι το 60ο.

Παράδειγμα 3 (υποβολή της αίτησης μεταφοράς στην Ε.Ε.   1/1/2013)  
Παλαιός ασφ/νος γεννηθείς 1/1/50
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  1/1/80  30 ετών 
Αν δεν διέκοπτε θα συμπλήρωνε τα 35 έτη ασφάλισης 31/12/2014 όπου πλέον - και για  

όσους  συμπληρώνουν  τα  35  έτη  από  1/1/2013  και  μετά-    απαιτούνται   40  χρόνια   η 
συμπλήρωση των οποίων γίνεται 31/12/2019 και ήδη από 1/1/2017 έχει συμπληρώσει το 67ο 

έτος της ηλικίας του έχοντας φυσικά 15 έτη από 31/12/94.
Για την έρευση του συντελεστή του Α.Ι. ως  «Ηλικία έναρξης απονομής σύνταξης» θα ληφθεί 
το 65ο έτος αφού στην στήλη «Ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης»  των Πινάκων  του Ν. 
2592/98 δεν  προβλέπεται μεγαλύτερη ηλικία από αυτή.

Παράδειγμα 4
Παλαιός ασφ/νος γεννηθείς 1/1/51.
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  1/1/78    27 ετών 
Αν δεν διέκοπτε θα συμπλήρωνε τα 35 έτη ασφάλισης 31/12/2012 όπου γι’ αυτό το έτος 

απαιτούνται  37 χρόνια η συμπλήρωση των οποίων γίνεται   31/12/2014   δηλαδή στο 63 ο έτος 
της ηλικίας του.

Για  την  εξεύρεση   του  συντελεστή  του  Α.Ι.  η  «Ηλικία  έναρξης  πληρωμής  της 
σύνταξης» είναι το 63ο . 
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Παράδειγμα 5
Παλαιός ασφ/νος γεννηθείς 1/1/51.
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  1/2/76    25 ετών 
Αν δεν διέκοπτε θα συμπλήρωνε τα 35 έτη ασφάλισης 31/1/2011 όπου γι’ αυτό το έτος 

απαιτούνται  36 χρόνια τα οποία  συμπληρώνει  31/1/2012   δηλαδή στο 61ο έτος της ηλικίας 
του

Για την εύρεση του συντελεστή του Α.Ι. η «Ηλικία έναρξης απονομής σύνταξης » είναι 
το 61ο . 

Παράδειγμα 6
 (υποβολή της αίτησης μεταφοράς στην Ε.Ε.   1/8/2010)  
Παλαιός ασφ/νος γεννηθείς 1/1/51.
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  1/1/78    27 ετών 
Αν δεν διέκοπτε θα συμπλήρωνε τα 35 έτη ασφάλισης 31/12/2012 όπου γι’ αυτό το έτος 

απαιτούνται  37 χρόνια   η συμπλήρωση των οποίων γίνεται 31/12/2014   δηλαδή στο 63 ο έτος 
της ηλικίας του. 

Επειδή όμως κατά την ημερομηνία που κρίνεται  το αίτημα  απαιτούνταν 35 έτη για 
θεμελίωση και δεν  αναζητούταν  προσαυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τα 
δικαιώματα που θεμελιώνονται   από 1/1/11 και μετά , για την εξεύρεση  του συντελεστή του 
Α.Ι.  «Ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης» είναι το 61ο (δηλαδή τα πλήρη  έτη της ηλικίας  
του κατά την 31/12/12 που θα  συμπληρώνονταν   η περίοδος των 35 ετών ασφάλισης   που απαιτούνται  κατά  
την υποβολή της αίτησης 1/8/10 στην υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) . 

Στο παράδειγμα αυτό μας είναι αδιάφορο εάν η περίοδος των  35 ετών  συμπληρώνονται 
μετά την 1/1/2011 αφού το αίτημα όπως προείπαμε  εξετάζεται με τις διατάξεις που ίσχυαν 
κατά την αίτηση 1/8/10.

Παράδειγμα 7
 (υποβολή της αίτησης μεταφοράς στην Ε.Ε.   1/9/2010)  
Παλαιός  Άνδρας  ασφ/νος γεννηθείς 1/1/64.
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  1/1/02  38 ετών 
Αν δεν διέκοπτε θα συμπλήρωνε τα 35 έτη ασφάλισης 31/12/2036 όπου γι’ αυτό το έτος 

απαιτούνται  40 χρόνια τα οποία θα   συμπλήρωνε   31/12/2039.
  Το αίτημα κρινόμενο κατά την ημερομηνία της αίτησης(1/9/10) όπου  απαιτούνται 35 

έτη  για  θεμελίωση   τα  οποία  συμπληρώνει  31/12/2036  και  δεν   αναζητούνται   οι 
προσαυξημένες  χρονικές  προϋποθέσεις  των  40 ετών που  ισχύουν  για  τα  δικαιώματα  που 
θεμελιώνονται   από 1/1/11 και μετά.

Ωστόσο   κατά την 1/1/2029 θα έχει συμπληρώσει το 65ο έτος(υπενθυμίζεται ότι δεν αναζητούμε  
το 67ο στην περίπτωση αυτή) της ηλικίας του      και δεδομένου ότι έχει  συμπληρωθεί η απαιτούμενη 
περίοδος  των  15  ετών  ,  για  την  εξεύρεση   του  συντελεστή  του  Α.Ι.   «Ηλικία  έναρξης 
πληρωμής της σύνταξης» είναι το 65ο  έτος. Στο παράδειγμα αυτό μας είναι αδιάφορο εάν η 

περίοδος των  15 ετών  ή το 65ο έτος συμπληρώνονται μετά την 1/1/2013 αφού το αίτημα 
όπως προείπαμε  εξετάζεται με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την αίτηση 1/9/10.
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Γ5)Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν αιτήματα: 
I. που έχουν υποβληθεί   στην υπηρεσία της  Ε.Ε. από την 1/1/2011   και  μετά και  η 

θεμελίωση εξετάζεται  με τις διατάξεις της 35ετίας (έναρξη ισχύος της διατάξεων  του αρθ.  
10 του Ν. 3863/2010).  Εκκρεμή αιτήματα υποβληθέντα από 1/1/2011 και μετά , για τα 
οποία  δεν  έχει  γνωστοποιηθεί  το  Α.Ι. στο  ενδιαφερόμενο  και  στην  Ε.Ε.  θα 
υπολογίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

II. που θα  υποβληθούν    στην  υπηρεσία της  Ε.Ε.   από 1/1/13   και    η  θεμελίωση 
εξετάζεται   με τις διατάξεις της 15ετίας & του 67ου έτους και  εφόσον  τα  15 έτη από 
την υπαγωγή στην ασφάλιση  ή  το  65ο      έτος της ηλικίας δεν συμπληρώνονται μέχρι 
την  31/12/2012   ,  επαναλαμβάνοντας  ότι  αναγκαστικά  στις  περιπτώσεις  αυτές   ως 
«Ηλικία  έναρξης  απονομής  σύνταξης»  θα  ληφθεί   το  65ο έτος,  αφού  στην  στήλη 
«Ηλικία  έναρξης  πληρωμής  της  σύνταξης»   των  Πινάκων   του  Ν.  2592/98  δεν 
προβλέπεται μεγαλύτερη ηλικία από το 65ο. 

 Επισημαίνουμε  ότι ανεξάρτητα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ,  και όσον 
αφορά  τους παλιούς (πριν την 1/1/93)  ασφαλισμένους όπου τα 35 έτη από  την υπαγωγή στην 
ασφάλιση συμπληρώνονται μέχρι την 31/12/10 , καθώς  και για εκείνους όπου τα 15 έτη από 
την υπαγωγή στην ασφάλιση και η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας πραγματοποιείται 
πριν την 31/12/12, ισχύουν οι παλιές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και θα 
ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την  εγκύκλιο 55/1999 για την   εξεύρεση  του 
συντελεστή του Α.Ι. στην στήλη  «Ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης». Επίσης στις 
περιπτώσεις όπου η  αίτηση μεταφοράς  έχει υποβληθεί έως 31/12/2012 και εξετάζονται με τις 
διατάξεις  της  15ετίας  και  του  65ου   ,  θα  είναι  αδιάφορο  εάν  οι  προϋποθέσεις  αυτές  θα 
συμπληρώνονται  μετά την 1/1/2013   και θα εξετάζονται  με τις παλιές προϋποθέσεις που 
ίσχυαν κατά την αίτηση. 

Δ)Νέοι μετά την 1/1/93 ασφαλισμένοι 
Δ1)Τα οριζόμενα  στις   ενότητες  Α ,  Β ομοίως  θα  εφαρμόζονται  και  σε  αιτήματα 

μεταφοράς Α.Ι. που αφορούν   Νέους μετά την 1/1/93 ασφαλισμένους.

Δ2)  Με την αριθμ. 108/2010  εγκύκλιο της υπηρεσίας μας , έχουν  γνωστοποιηθεί οι 
διατάξεις της παρ. 10 του αρθ. 10 του Ν.3863/2010 οι οποίες θεσπίζουν νέες προϋποθέσεις 
για την χορήγηση σύνταξη γήρατος από 1/1/11 με την συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και 
του  60ου έτους  της  ηλικίας  ,  οι  οποίες  επίσης   τροποποιήθηκαν  με  τις  διατάξεις  της 
υποπαραγράφου   ΙΑ4  του  πρώτου  άρθρου  του  Ν.   4093/2012  προσαυξάνοντας  το 
απαιτούμενο όριο ηλικίας στο 62ο   έτος από 1/1/2013 .

Οι τροποποιήσεις που επήλθαν   στις προϋποθέσεις της πλήρους σύνταξης γήρατος με τις 
διατάξεις της 15ετίας & 65ου έτους της ηλικίας , ομοίως θα αντιμετωπίζονται με τα οριζόμενα 

στην  παράγραφο  Γ3  περίπτωση  β) της  παρούσης  εγκυκλίου   για  την  εξεύρεση   του 
συντελεστή του Α.Ι. στην στήλη  «Ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης».

Τα διαλαμβανόμενα της παρούσης  Δ2) παραγράφου   ,  καταλαμβάνουν αιτήματα που 
έχουν υποβληθεί  στην υπηρεσία της Ε.Ε.:
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I. από την 1/1/2011   και μετά και η θεμελίωση εξετάζεται  με τις διατάξεις της 40ετίας  
(έναρξη ισχύος της διατάξεων της παρ. 10 του αρθ. 10 του Ν. 3863/2010) και με όριο ηλικίας το 
60ο έτος.  Εκκρεμή αιτήματα υποβληθέντα από 1/1/2011 και μετά , για τα οποία δεν 
έχει  γνωστοποιηθεί  το  Α.Ι. στο  ενδιαφερόμενο  και  στην  Ε.Ε.  θα  υπολογίζονται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

II. από την 1/1/2013   και μετά και η θεμελίωση εξετάζεται  με τις διατάξεις της 40ετίας  
και  με  όριο ηλικίας  το 62ο έτος ( υποπαράγραφος   ΙΑ4 του πρώτου άρθρου του  Ν.  
4093/2012)

III. από 1/1/13 και μετά  και   η θεμελίωση εξετάζεται   με τις διατάξεις της 15ετίας & του 
67ου  και  αφού    η συμπλήρωση των 15 ετών από την υπαγωγή στην ασφάλιση  ή  του 
65ου  πραγματοποιείται από την 1/1/13 και ύστερα , επαναλαμβάνοντας ότι αναγκαστικά 
στις περιπτώσεις αυτές  ως  «Ηλικία έναρξης απονομής σύνταξης» θα ληφθεί  το 65ο 

έτος αφού στην στήλη «Ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης»  των Πινάκων  του Ν. 
2592/98 δεν  προβλέπεται μεγαλύτερη ηλικία από το 65ο. 

Επισημαίνουμε   ότι  εφόσον  η  αίτηση  στην  Ε.Ε.  έχει  υποβληθεί  από  1/1/11-
31/12/12(Περίπτωση    Ι  )    η  προϋπόθεση  της  συμπλήρωσης  των  40  ετών  εξετάζεται  σε 
συνάρτηση με την συμπλήρωση του 60  ο  υ   έτους   , ενώ  αν έχει υποβληθεί από 1/1/13 και μετά 
(Περίπτωση   ΙΙ  )με την συμπλήρωση του   62  ου  . Εννοείται ότι η συμπλήρωση του 60ου ή του 62ου 

μπορεί να είναι μεταγενέστερη της συμπλήρωσης  των 40 ετών.
Ανεξάρτητα  με  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης    και  όσον  αφορά    Νέους 

ασφαλισμένους   όπου οι εξεταζόμενες προϋποθέσεις   της 15ετίας από την υπαγωγή στην 
ασφάλιση και  συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας πραγματοποιείται πριν την 31/12/12, 
ισχύουν  οι  παλιές  προϋποθέσεις  για  πλήρη  σύνταξη  γήρατος  και  θα   ακολουθούνται  οι 
οδηγίες που έχουν δοθεί με την  εγκύκλιο 55/1999 για την   εξεύρεση  του συντελεστή του 
Α.Ι. στην στήλη  «Ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης». Επίσης στις περιπτώσεις όπου 
η  αίτηση μεταφοράς  έχει υποβληθεί έως 31/12/2012 και εξετάζεται με τις διατάξεις της 
15ετίας και του 65ου  , θα είναι αδιάφορο εάν οι προϋποθέσεις αυτές θα συμπληρώνονται μετά 
την 1/1/2013   και θα εξετάζεται με τις παλιές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την αίτηση. 

Δ3)Προς κατανόηση των ανωτέρω , παραθέτουμε τα πιο κάτω παραδείγματα: 

Παράδειγμα.1 (υποβολή της αίτησης μεταφοράς στην Ε.Ε.   1/9/2011)  
Νέος  ασφ/νος γεννηθείς 1/1/85
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  1/1/04   19 ετών 
Αν δεν διέκοπτε   θα συμπλήρωνε  40 έτη ασφάλισης  την 31/12/2039 
Για  την  εξεύρεση   του  συντελεστή  του  Α.Ι. η  «Ηλικία  έναρξης  πληρωμής  της 

σύνταξης» είναι το 60ο.

Παράδειγμα. 2 
Στο προηγούμενο Παράδειγμα 1 εφόσον η υποβολή της αίτησης μεταφοράς στην Ε.Ε. 

ήταν  από  1/1/2013  για  την  εξεύρεση   του  συντελεστή  του  Α.Ι. η  «Ηλικία  έναρξης 
πληρωμής της σύνταξης» είναι το 62ο.
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Παράδειγμα.3 (υποβολή της αίτησης μεταφοράς στην Ε.Ε.   1/2/2012)  
Νέος  ασφ/νος γεννηθείς 1/1/50
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  1/1/93   43 ετών 
Αν δεν διέκοπτε θα δικαιούτο πλήρη σύνταξη γήρατος στην ηλικία των  65 ετών έχοντας 

συμπληρώσει 15  έτη ασφάλισης  την 31/12/2007. 
Για  την  εξεύρεση   του  συντελεστή  του  Α.Ι. η  «Ηλικία  έναρξης  πληρωμής  της 

σύνταξης» είναι το 65ο.

Παράδειγμα 4
Στο Παράδειγμα 3 ,  εφόσον η αίτηση ήταν από την 1/1/13 και ύστερα  και λόγω του ότι  

δεν συμπληρώνεται  το 65ο  μέχρι 31/12/12  , ως προϋπόθεση αναζητείται το  67ο έτος της 
ηλικίας ,  όμως για την έρευση του συντελεστή του  Α.Ι. ως  «Ηλικία έναρξης απονομής 
σύνταξης» θα ληφθεί  το 65ο έτος αφού στην στήλη «Ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης» 
των Πινάκων  του Ν. 2592/98 δεν  προβλέπεται μεγαλύτερη ηλικία από αυτή.

Ε)Από  λήψεως  της  παρούσης  ,  το   ποσό  της  Βασικής  σύνταξης  τ.ΤΕΒΕ  θα 
υπολογίζεται  τμηματικά  ,στην επί του αριθμού των ημερομίσθιων τ.ΤΕΒΕ αναλογία  ως 
αριθμητή , δια του συνολικού αριθμού των ημερομισθίων που ελήφθησαν  υπόψη από την 
ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση έως και την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων 
για τον προσδιορισμό της «Ηλικίας έναρξης πληρωμής της σύνταξης» , ως παρονομαστή.

Στις  περιπτώσεις  ήδη  συνταξιούχων  λόγω  γήρατος με  διατάξεις  τ.ΤΕΒΕ  ή  όσων 
θεμελιώνουν  αυτοτελές  συνταξιοδοτικό  δικαίωμα  λόγω  γήρατος(ηλικία  –χρόνο  ασφάλισης  
κατά την αίτηση στην Ε.Ε.) με τις διατάξεις αυτές ,   ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης με το 
Π.Δ. 116/88   θα  συμπεριλαμβάνει ολόκληρο το ποσό της Βασικής  ενώ για τον υπολογισμό 
του Α.Ι. θα χρησιμοποιηθούν  οι Πίνακες των συνταξιούχων (Πιν. 24 για Ανδρες , Πιν. 25 για 
Γυναίκες). 

Προς κατανόηση παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα:

Παράδειγμα.1 
Παλαιός άνδρας ασφ/νος γεννηθείς 1/1/55
Ημερομηνία υποβολής  αίτησης στην Ε.Ε. 1/9/12
Ηλικία κατά την αίτηση στην Ε.Ε. 57 ετών
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  τ.ΤΕΒΕ   20 ετών 
Ασφαλισμένος τ.ΤΕΒΕ 1/1/75-31/12/79  για 5 έτη ή 1.500 ημερομίσθια στην Γ α.κ. 
Αν δεν διέκοπτε θα εδικαιούτο σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών έχοντας συμπληρώσει 

35 έτη ασφάλισης από την 31/12/09.
Για  την  εξεύρεση   του  συντελεστή  του  Α.Ι.  η  «Ηλικία  έναρξης  πληρωμής  της 

σύνταξης» είναι το 60ο.

Βασική 220 * 1500 / 10.500 =    31,43 
Ποσό σύνταξης  Γ α.κ. 5 Χ 15=  75,00
Σύνολο σύνταξης                       106,43
Υπολογισμός Α.Ι.  106,43 Χ 12 Χ  13,868= 17.711,65€
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Παράδειγμα 2
Παλαιός άνδρας ασφ/νος γεννηθείς 1/1/51.
Ημερομηνία υποβολής  αίτησης στην Ε.Ε. 1/8/11
Ηλικία κατά την αίτηση στην Ε.Ε. 60  ετών
Ασφαλισμένος τ.ΤΕΒΕ 1/1/75-31/12/84  για 10 έτη ή  3.000 ημερομίσθια στην Ε΄ α.κ. 

για 5 έτη και στην ΣΤ΄α.κ. για 5 έτη.
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  1/1/78    27 ετών 
Αν δεν διέκοπτε θα συμπλήρωνε τα 35 έτη ασφάλισης 31/12/2012 όπου γι’ αυτό το έτος 

απαιτούνται  37 χρόνια τα οποία  συμπληρώνει  31/12/2014   δηλαδή στο 63ο έτος της ηλικίας 
του

Για  την  εξεύρεση   του  συντελεστή  του  Α.Ι.  η  «Ηλικία  έναρξης  πληρωμής  της 
σύνταξης» είναι το 63ο .

Βασική 220 * 3000  / 11.100          =      59,46 
Ποσό σύνταξης  Ε α.κ. 24,30   Χ 5 =    121,50
Ποσό σύνταξης  ΣΤα.κ. 27,90  Χ 5 =   139,50
Σύνολο σύνταξης                                  320,46
Υπολογισμός Α.Ι.  320,46 Χ 12 Χ 12,592 = 48.422,79€

Παράδειγμα. 3 
Παλαιός άνδρας ασφ/νος γεννηθείς 1/1/50
Ημερομηνία υποβολής  αίτησης στην Ε.Ε. 1/9/12
Ηλικία κατά την αίτηση στην Ε.Ε. 62 ετών
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  τ.ΤΕΒΕ  την 1/1/02   52    ετών 
Ασφαλισμένος  τ.ΤΕΒΕ  από 1/1/02-31/12/06 και  συνεχόμενα  ΟΑΕΕ από 1/1/07 έως 

31/12/07, για 6 έτη ή 1.800 ημερομίσθια (  Ε α.κ.  1/1/02-31/12/02 1 έτος &  ΣΤ α.κ.  από 1/1/03  
-31/12/07 για 5 έτη). 

Αν δεν διέκοπτε θα εδικαιούτο σύνταξη στην ηλικία των 66 ετών έχοντας συμπληρώσει 
15 έτη ασφάλισης την 31/12/16.

Για  την  εξεύρεση   του  συντελεστή  του  Α.Ι.  η  «Ηλικία  έναρξης  πληρωμής  της 
σύνταξης» είναι το 65ο.

Βασική 220 *  1.800 / 4.500 =               88,00 
Ποσό σύνταξης  Ε α.κ.       1 Χ 24,3 =  24,30
Ποσό σύνταξης  ΣΤ α.κ.    5 Χ 27,9=  139,5
Σύνολο σύνταξης                                251,80
Υπολογισμός Α.Ι.  251,8 Χ 12 Χ  11,432= 34.542,93€

Παράδειγμα. 4 
Παλαιός άνδρας ασφ/νος γεννηθείς 1/1/55

Ημερομηνία υποβολής  αίτησης στην Ε.Ε. 1/9/12
Ηλικία κατά την αίτηση στην Ε.Ε. 57  ετών
Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση  τ.ΤΕΒΕ  την 1/1/92   37    ετών 
Ασφαλισμένος τ.ΤΕΒΕ  από 1/1/92-31/12/06, για 15 έτη ή 4.500 ημερομίσθια (  Ε α.κ.  

1/1/92-31/12/92 1 έτος  &  ΣΤ α.κ. από 1/1/93 -31/12/97 για 5 έτη,  1/1/98 έως 31/12/02 5 έτη στην Ζ α.κ. ,και  
από  1/1/03 έως 31/12/06 4 έτη στην Η α.κ. ). 
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Αν δεν διέκοπτε θα συμπλήρωνε τα 35 έτη ασφάλισης 31/12/2026 όπου γι’ αυτό το έτος 
απαιτούνται  40 χρόνια τα οποία  συμπληρώνει  31/12/2031   δηλαδή στο 76ο έτος της ηλικίας 
του.

Επειδή όμως  ήδη έχει  συμπληρώσει  το 65ο της ηλικία του την 1/1/2020 και έχει στο 
τ.ΤΕΒΕ 15  έτη  ασφάλισης   την  31/12/06  για  την  εξεύρεση  του  συντελεστή  του  Α.Ι.  η 
«Ηλικία έναρξης πληρωμής της σύνταξης» είναι το 65ο.

Βασική 220 *  4.500 / 4.500 =               220,00 
Ποσό σύνταξης  Ε α.κ.       1 Χ 24,3 =  24,30
Ποσό σύνταξης  ΣΤ α.κ.    5 Χ 27,9=   139,5
Ποσό σύνταξης  Ζ α.κ.      5 Χ  34,2=  171,00
Ποσό σύνταξης  Η α.κ.     4Χ 42,0=     168,00
Σύνολο σύνταξης                                722,8
Υπολογισμός Α.Ι.  722,80 Χ 12 Χ  8,929= 77.446,57€

ΣΤ)
Με το  STAT/ΓΕΝ/13/13-12-12  έγγραφο του  Οργανισμού  Σύνδεσης  ΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

μας γνωστοποιήθηκε  το με υπ. αριθμ.  PMO.4  Pensions/Brussels/13-11-2012 έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  σχετικά  με  τη  μεταφορά  των  συνταξιοδοτικών  δικαιωμάτων  των 
υπαλλήλων  που  υπάγονται  στο  ειδικό  καθεστώς  συνταξιοδότησης  της  Ε.Ε(Αναλογιστικό 
Ισοδύναμο) , βάσει  του οποίου από τώρα και στο εξής όλες οι πληρωμές που αναφέρονται σε 
μεταφορές  Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων (Α.Ι.)θα πρέπει  να γίνονται μέσω του ακόλουθου 
τραπεζικού λογαριασμού:

BNP PARIBAS FORTIS
Rue Montagne du Pare 3
BE-1000 Bruxelles
SWIFT BIC CODE: GEBABEBB
IBAN CODE: BE70 0016 7694 8225 
Επίσης  σας  πληροφορούμε   ότι  οι  πληρωμές  που  ξεκίνησαν   ή  είναι  έτοιμες  να 

ξεκινήσουν μέσα στο 2012 μπορούν να εξακολουθήσουν να γίνονται στο Ιταλικό τραπεζικό 
λογαριασμό  με  την  Τράπεζα :  Banca Popolare di Sondrio στην  Ιταλία,  IBAN: 
IT24NO569611091EDCEU0509300

Συνημμένα :
1. Έντυπο υπολογισμού-γνωστοποίησης Α.Ι.
2. Απόφαση Οριστικής μεταφοράς Α.Ι.

  Η  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                               Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

      Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

     Φ. ΦΡΑΓΚΟΣ
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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
        & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
                              Οργανισμός
                              Ασφάλισης
                              Ελευθέρων
                              Επαγγελματιών
 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ …………….……………………

ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:………………………………………

ΤΗΛ.:0030.……………………………………….

FAX :0030…………….………………………….
E-MAIL   :  ………….………………………….

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

…..………………..………/..…/20…..

Αρ. Πρωτ. : …………………………….

COMMISSION EUROPEENE
Direction Generale IXB 6
Secteur Transferts Loi 86 2/
200 rue de la loi
1049 BRUXELLES - BELGIQUE

ΚΟΙΝ.:  1) Monsieur / Madame
…………………………………………..………..

…………………………………………………....

…………………………………………………….

2)ΙΚΑ
   Δ/νση Διεθνών  Ασφ/κών Σχέσεων
   Τμ. Διεθνών Σχέσεων & Ασφ/κής Ενημέρωσης 
   Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα
   (STAT/…………………………………………...)

Σχετικό έγγραφό σας ………………………………………………………………….

Κυρίες/Κύριοι ,

Σχετικά με το παραπάνω έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι το προς μεταφορά Αναλογιστικό 

Ισοδύναμο, που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης ΟΑΕΕ τ …………………….…………………………… 

…………… .................................................................................................................................................. 

με Α.Μ. Ο.Α.Ε.Ε. ………………, AM  E.K………….…  έχει ως εξής :

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Ημερ. Γέννησης : …………………………….

  >>    Υποβολής αίτησης εις την Ε.Ε. ……………………………. Ηλικία ………………

  >>    Εισόδου αίτησης στον Ο.Α.Ε.Ε            …………………………….

  >>    Υπαγωγής   στον Ο.Α.Ε.Ε. ……………………………. Ηλικία ………………

  >>    Έναρξης Πληρωμής Σύνταξης …………………………….

Χρόνος Ασφάλισης : Από ……………………… Έως ………………..

Έτη ………………………  Μήνες………………. ή Ημερομίσθια..…………..

                    Σύνολο :                »  .……..………………      »    ….……………            »          …….………

Μηνιαία Σύνταξη την ………………………………………… (ημερομηνία  υποβολής της αίτησης στην Ε.Ε.) 
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Συντελεστής Α.Ι. Έναρξη Πληρωμής σύνταξης :…………………………………………………………….

Ηλικία κατά την αίτηση στην Ε.Ε.:………………………………………………………… 

Ποσοστό χηρείας: ………………………………………………………………………...

Συντελεστής πίνακα:……………………………………………………………………….. 

Υπολογισμός Α.Ι.: …………………………………………  x 12 x ……………………………………………… 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:…………………………………………………………..……………..……

……ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ……..

Το παρόν επέχει θέση απόφασης και ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
παραλαβή του να υποβάλλει ένσταση στην Τ.Δ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ………………  

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
        & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οργανισμός ……..………………..…/…..…/ 20.….
Ασφάλισης
Ελευθέρων                 
Επαγγελματιών Αρ. Πρωτ. : …………………………….

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ……………………………………..…

ΤΜΗΜΑ        : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ  : …………………………………..……

ΠΛΗΡΟΦ.     :…………………………………………

ΤΗΛ.             : …………………………………………

EMAIL          :……………………….…………………

FAX          :…………………………………..……… 

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η   ΑΠ Ο Φ ΑΣ Η
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 2676/99, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ.258/05 του καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 154/06 οργανισμού λειτουργίας  του Ο.Α.Ε.Ε.

3. Τις διατάξεις  των αρθ. 9-14 Ν. 2592/98 και τις διατάξεις του  αρθ.  18 Ν. 3865/10  όπως ισχύουν.

4. Το  ……………………..  έγγραφο της  Υπηρεσίας  μας,  με  το  οποίο  γνωστοποιήσαμε  στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ασφαλισμένο το ύψος του προς μεταφορά Αναλογιστικού Ισοδύναμου 

και τον Ασφαλιστικό χρόνο στον οποίο αντιστοιχεί.

5. Την …………………….   Δήλωση αποδοχής του ανωτέρω περί μεταφοράς του Αναλογιστικού 

Ισοδύναμου (σύμφωνα με την απόφαση της Υπηρεσίας μας).

6. Το ……………….………… απαντητικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής επιτροπής με το οποίο μας 

διαβιβάστηκε η «εντολή είσπραξης» και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο πρέπει να 

κατατεθεί το ποσό του Αναλογιστικού Ισοδύναμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

     Για τον/την ασφ/νο-νη …………………………………………………………………………………………… 

με ΕΑΜ. Ο.Α.Ε.Ε:…………………………, AM  E.K………………………

1. Την ακύρωση χρόνου ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε.

Από………………………….……………….…..έως ……........……………………………………….

2. Τη  μεταφορά  στο  συνταξιοδοτικό  σύστημα των  υπαλλήλων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων 

του Αναλογιστικού Ισοδύναμου ύψους ποσού ……………………………………………€

                                      ……ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ……..
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Οργανισμό Σύνδεσης :
ΙΚΑ
Δ/νση Διεθνών Ασφ/κών Σχέσεων
Τμ. Διεθνών Σχέσεων & Ασφ/κής Ενημέρωσης 
Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα

      (STAT/…………………………………………...)

2. COMMISSION EUROPEENE
    Direction Generale IXB 6
 Secteur Transferts Loi 86 2/
      200 rue de la loi
      1049 BRUXELLES – BELGIQUE

3. Ενδιαφερόμενο :  Δ/νση …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Στο Τμήμα Οικονομικού, της Περιφ. Δ/νσης, που εκδίδει την απόφαση με συνημμένο αντίγραφο 
του εντύπου που αναγράφεται η «εντολή είσπραξης» και ο αριθμός λ/σμού της τραπέζης, που 
θα γίνει η κατάθεση του ποσού του Αναλογιστικού Ισοδύναμου. Συν. 1

5. Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων της Δ/νσης Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και στο 
Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων της Περιφερειακής Δ/νσης μετά την έναρξη λειτουργίας του.

6. Στο Τμήμα Μητρώου της Διεύθυνσης Ασφάλισης της Κεντρικής Υπηρεσίας .

7. Ένα αντίγραφο τίθεται στον ατομικό φάκελο.

8.  Ένα  αντίγραφο  αποστέλλεται  προς  ενημέρωση  της  καρτέλας  στο  αρμόδιο  Περ/κο  Τμήμα 
…………………………………………………………………………………..
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