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ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A΄

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

ΘΕΜΑ : «A)Συνταξιοδότηση  επιζώντων πρόσωπων λόγω θανάτου δικαιούχων τμηματικών 
                     συντάξεων γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου Αυστραλίας ,  
                Β) Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνυπολογισμό του Αυστραλιανού χρόνου , 
                Γ)Παρακράτηση αναδρομικών συντάξεων υπέρ του Αυστραλιανού φορέα (παρ.  2 
                   του αρθ. 16 Ν. 3677/08) , 
                Δ) Νέα έντυπα αίτησης γήρατος Αυστραλίας »

ΣΧΕΤ. : Η 77/2008 Εγκύκλιος .

 Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας , 
παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις:
        Α)
           Αα)Γενικά 

Ως γνωστόν οι   διατάξεις του αρθ. 1 & 2(υλικό  πεδίο εφαρμογής)   του Ν. 3677/08 
Διμερής  Συμφωνία  Κοινωνικής  Ασφάλισης  Ελλάδος  –Αυστραλίας  περιλαμβάνουν 
αποκλειστικά και μόνο  τις  συντάξεις γήρατος.

Με  αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας , σχετικά με 
υποβληθέντα  αιτήματα   συνταξιοδότησης  επιζώντων  πρόσωπων  λόγω  θανάτου 
συνταξιούχου   τμηματικής  σύνταξης  με  συνυπολογισμό  χρόνου  Αυστραλίας  , 
απευθύναμε  ερώτημα  στο  εποπτεύον  Υπουργείο  το  οποίο  με  το  υπ.  αριθμ.  Φ. 
61620/16970/1584/25-9-12 έγγραφο του διευκρινίζει ότι οι συντάξεις λόγω γήρατος θα 
πρέπει να μεταβιβάζονται στα επιζώντα πρόσωπα μόνο εάν πληρούνται αυτοτελώς με 
τον  Ελληνικό  χρόνο  ασφάλισης οι  προϋποθέσεις  της  νομοθεσίας  μας  για  την 
χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου.

Αβ) Για  τις  περιπτώσεις   όπου  το  δικαίωμα  γήρατος  έχει  θεμελιωθεί  με  τις 
διατάξεις  του OAEE (Π.Δ. 258/05 , αρθ. 21, παρ 1 & 2):
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i. Κατά την εξέταση των  απαιτούμενων  ειδικών χρονικών  προϋποθέσεων για 
χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 21 του 
Π.Δ.  258/05(5ετία)  η   πενταετία  Ελληνικής  ασφάλισης  μέσα στην  οποία 
πρέπει  να  έχουν  πραγματοποιηθεί  τα  2  έτη  θα  επεκτείνεται  και  για  όσο 
διάστημα  έχει  συνταξιοδοτηθεί  λόγω  γήρατος  με  συνυπολογισμό 
Αυστραλίας ο θανών.

ii. Επίσης  για τον έλεγχο των προϋποθέσεων της παρ. 2 του ιδίου άρθρου 
(15ετία)  θα  θεωρείται  ως  ρήξη  του  ασφαλιστικού  δεσμού  ή  μετά  την 
διακοπή  της  ασφάλισης  στην  Ελλάδα  πραγματοποίηση  περιόδων  στην 
Αυστραλία. 

 

Αγ) Για  τις  περιπτώσεις   όπου  το  δικαίωμα  γήρατος  έχει  θεμελιωθεί  με  τις 
διατάξεις του ΤΕΒΕ(Ν. 1902/90, αρθ. 40, παρ. 11-13):

i. Κατά την εξέταση των προϋποθέσεων του υπεδ. αα του εδ 1α της παρ 11 του 
αρθ.  40  του  Ν.1902/90  και  παρόλο  που  θα  υπάρχουν  τα  10  ή  15  έτη 
ασφάλισης  στην Ελλάδα , η πραγματοποίηση  περιόδων στην Αυστραλία 
μετά  την  διακοπή  της  ασφάλισης  στην  Ελλάδα  θα  επιφέρει  ρήξη  του 
ασφαλιστικού δεσμού . 

ii. δεν θα δημιουργείται πρόβλημα για την πλήρωση των προϋποθέσεων του 
υπεδ. ββ , εφόσον έχει πραγματοποιηθεί 20ετία στην Ελληνική ασφάλιση. 

Αδ)  Για  τις  περιπτώσεις   όπου  το  δικαίωμα  γήρατος  έχει  θεμελιωθεί  με  τις 
διατάξεις του τ.ΤΑΕ(ΠΔ. 629/85, αρθ. 3) :

i. Κατά την εξέταση των προϋποθέσεων  της  10ετίας , τα απαιτούμενα  3έτη 
θα  αναζητούνται  στην  τελευταία  πριν  τον  θάνατο  πενταετία  Ελληνικής 
ασφάλισης. 

ii. δεν  θα  δημιουργείται  πρόβλημα  και  θα  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις 
χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου  εφόσον έχει πραγματοποιηθεί 20ετία 
στην Ελληνική ασφάλιση. 

Αε) Για όσες   περιπτώσεις   όπου το δικαίωμα γήρατος  έχει  θεμελιωθεί  με  τις  
διατάξεις του τ.ΤΣΑ (Π.Δ. 669/81, αρθ. 37 παρ. 1):

i. Κατά την εξέταση των προϋποθέσεων του εδ. α της παρ 1 του αρθ. 37 με τις 
προϋποθέσεις της  10ετίας , τo απαιτούμενο  1 έτος κατά την τελευταία πριν 
τον θάνατο τριετία   θα αναζητείται στην τελευταία πριν τον θάνατο τριετία 
Ελληνικής ασφάλισης. 

ii.      Επίσης για τον έλεγχο των προϋποθέσεων του εδ. β) της παρ 1 του 
αρθ. 37  όπου απαιτείται  15ετία ασφάλισης  , θα θεωρείται ως ρήξη του 
ασφαλιστικού δεσμού η  μετά την διακοπή της ασφάλισης στην Ελλάδα 
πραγματοποίηση περιόδων   στην Αυστραλία.

Αστ)Επισημαίνουμε ότι : 
i. για τα αιτήματα εκείνα όπου οι    χρονικές , οι ειδικές χρονικές και λοιπές 

προϋποθέσεις  που  ορίζει  η  νομοθεσία  μας  πληρούνται  για  χορήγηση 
σύνταξης θανάτου  με μόνο τον Ελληνικό χρόνο ,  τότε θα μεταβιβάζεται 
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ποσοστιαία βάσει των διατάξεων   του αρθ. 25 Π.Δ. 258/05 στα δικαιοδόχα 
μέλη το τμηματικό ποσό που είχε υπολογιστεί στον θανόντα.   

ii.  για  τις  εν  λόγω  περιπτώσεις  το   ποσό   που  μεταβιβάζεται  δεν  θα 
αναπροσαρμόζεται στα κατώτατα όρια θανάτου.

iii. Για  τις   περιπτώσεις  εκείνες  όπου  δεν  θα  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις 
χορήγησης σύνταξης θανάτου με την   νομοθεσία του καταργηθέντος Ταμείου 
(ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ)   βάσει  της  οποίας  απονεμήθηκε  η  σύνταξη  γήρατος, 
εναλλακτικά θα εξετάζονται και με τις προϋποθέσεις του ΟΑΕΕ των παρ 1 
& 2  του αρθ. 21 Π.Δ. 258/05. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται εκ νέου 
υπολογισμός  του  ποσού  της  σύνταξης  γήρατος  με  συνυπολογισμό 
Αυστραλίας    κατά  την  ημερομηνία   έναρξης  χορήγησης  της  σύνταξης 
γήρατος  με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ και  θα μεταβιβάζεται ποσοστιαία βάσει 
των διατάξεων   του αρθ. 25 ΠΔ.  258/05 στα δικαιοδόχα μέλη το τμηματικό 
ποσό γήρατος  ΟΑΕΕ που  υπολογίζεται  στον θανόντα.   

Αντίστοιχα  και   στις  περιπτώσεις  που   έχει  απονεμηθεί  σύνταξη 
γήρατος με τις διατάξεις του  ΟΑΕΕ & συνυπολογισμό χρόνου  Αυστραλίας 
και  δεν  θα  πληρούνται οι  προϋποθέσεις  χορήγησης  σύνταξης  θανάτου, 
εναλλακτικά  το  αίτημα   θα  εξετάζεται  με  τις  προϋποθέσεις  του 
καταργηθέντος  Ταμείου(ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ)  οπότε  θα  γίνεται  εκ  νέου 
υπολογισμός  του  ποσού  της  σύνταξης  γήρατος  με  συνυπολογισμό 
Αυστραλίας    κατά  την  ημερομηνία   έναρξης  χορήγησης  της  σύνταξης 
γήρατος  με τις διατάξεις αυτές  και  θα μεταβιβάζεται ποσοστιαία βάσει 
των διατάξεων   του αρθ. 25 ΠΔ. 258/05 στα δικαιοδόχα μέλη το τμηματικό 
ποσό γήρατος  ΟΑΕΕ που  υπολογίζεται  στον θανόντα.  Εξυπακούεται  ότι 
για να γίνει αυτό    θα πρέπει υποχρεωτικά   να υπάρχει χρόνος ασφάλισης 
σε κατηργημένο Ταμείο ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ  μέχρι την 31/12/06. 

Β)
Κατόπιν  σχετικού  ερωτήματος  μας  και  συγκεκριμένων  διασαφηνίσεων  που 

ζητήθηκαν και  μας δόθηκαν από τον Αυστραλιανό φορέα  Centerlink διευκρινίζουμε 
ότι τα Τμήματα Συντάξεων θα λαμβάνουν υπόψη: 

 για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος(και εννοείται ότι  
εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας αυτοτελώς) τις  περιόδους της 
ένδειξης  1.«Σύνολο  σε  χρόνια  ,  μήνες  και  ημέρες»  της  παρ.  5  του   Αυστραλιανού 
Έντυπου  Συνδέσμου (AUS/GR) 

 για τον υπολογισμό της παροχής τις περιόδους της  ένδειξης  2.«Συνολική περίοδος  
διαμονής  στην  Αυστραλία  κατά  την  διάρκεια  του  εργαζομένου  σε  μήνες»   της  ιδίας 
παραγράφου του εν λόγω εντύπου 

Γ)
Με το υπ. αριθμ.  Δ56-INF/24/2011 έγγραφο του ο Οργανισμός σύνδεσης  ΙΚΑ-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  μας ενημερώνει  ότι ο Αυστραλιανός φορέας δεν επιθυμεί την εφαρμογή 
της παρ. 2 του αρθ. 16 της Συμφωνίας που αφορά στην παρακράτηση αναδρομικών 
συντάξεων για λογαριασμό του.

Κατόπιν  τούτου  και  σε  όποιες  περιπτώσεις  ο  Αυστραλιανός  φορέας  είχε 
συμπληρώσει την ένδειξη 5Β του εντύπου σύνδεσης και εξ’ αιτίας αυτού έχει γίνει 
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παρακράτηση αναδρομικών συντάξεων για λογαριασμό του, θα πρέπει οι υποθέσεις 
αυτές   να  ολοκληρωθούν ,  να  γίνει  εκκαθάριση και  οι  αναδρομικές συντάξεις  να 
αποδοθούν στους συνταξιούχους.

Δ) 
Σας γνωρίζουμε ότι έχουν  αναρτηθεί  στον ιστότοπο (www  .  oaee  .  gr  )  καθώς και 

στον   νέο Server του OAEE τα ανανεωμένα  έντυπα υποβολής αίτησης για σύνταξη 
γήρατος από Αυστραλία τα οποία είναι:

1.Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος
2.Αίτηση για Αυστραλιανή  Σύνταξη Γήρατος (AUS140_GR.1007).
(Τα έντυπα 1 & 2 εμπεριέχονται στην επιλογή  AUS140_GR.1007). 
3. Εισόδημα και Περιουσιακά Στοιχεία Mod(iA)GR.1005.
4.Αίτημα για πληροφορίες  AUS193.1005
Τα  νέα  έντυπα  αφού  εκτυπωθούν  και  αναπαραχθούν  θα  πρέπει  να 

αντικαταστήσουν  τα αντίστοιχα παλαιότερα έντυπα , πλην του εντύπου συνδέσμου.
Τα έντυπα μπορούν να αντλούνται επίσης από το ιστότοπο :

 του ΙΚΑ (www  .  ika  .  gr   στην επιλογή Άντληση εντύπων-Εργαλεία)
 του Αυστραλιανού φορέα Centrelink

http  ://  www  .  humanservices  .  gov  .  au  /  customer  /  forms  /  international  -  claim  -  forms  

Οι  ασφαλισμένοι που  προσέρχονται στις υπηρεσίες του Οργανισμού και  ζητούν 
επιπλέον  έντυπα ,  διαφορετικά  των  προαναφερθέντων  τα  οποία   κατά  περίπτωση 
απαιτούνται    από  τον   Αυστραλιανό   φορέα  (π.χ.Real Estate Details κλπ)  ,  θα 
ενημερώνονται  από  την  υπηρεσία  για  την  ανωτέρω   ηλεκτρονική  διεύθυνση  του 
Centrelink  προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να επικοινωνούν οι ίδιοι οι 
ενδιαφερόμενοι απευθείας με τον Αυστραλιανό φορέα.

Επιπλέον και  με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται  στην υπηρεσία μας  θα 
θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι όταν υπάρχουν περιπτώσεις ενδιαφερόμενων  που 
ζητάνε  πληροφορίες  για   σύνταξη  ή  επίδομα  κλπ   επιζώντος  προσώπου  από  την 
Αυστραλία θα πρέπει να ενημερώνονται από την υπηρεσία ότι οι συντάξεις θανάτου 
όπως και οι αναπηρίας είναι εκτός υλικού πεδίου εφαρμογής της Διμερούς Σύμβασης 
και  ότι  για  οποιαδήποτε  πληροφορία  ,  αίτηση  κλπ  θα  πρέπει  να  απευθύνονται 
απευθείας στον Αυστραλιανό φορέα Centrelink. 

Στην παρ. 6.1      της εγκυκλίου 77/2008  δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθείται  για αιτήσεις  σύνταξης γήρατος  μόνο από Αυστραλία 
που υποβάλλονται στον ΟΑΕΕ. 

Οι   ως  άνω  οδηγίες  συμπληρώνονται  με  την  παρούσα  εγκύκλιο   και    οι 
ασφαλισμένοι/συνταξιούχοι  που υποβάλουν αίτηση για σύνταξη  γήρατος από την 
Αυστραλία,  θα συνυποβάλλουν στο Περιφερειακό Τμήμα  υπογεγραμμένη  και την 
συνημμένη  στην  παρούσα  εγκύκλιο  υπεύθυνη  δήλωση,  παραλαμβάνοντας 
ταυτόχρονα τα  έντυπα για την Αυστραλιανή σύνταξη (ενότητα  Δ , έγγραφα 1,2,3) τα 
οποία  θα πρέπει  να επιστρέψουν στο Περ/κο Τμήμα του ΟΑΕΕ το συντομότερο 
δυνατό. 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθ. 14 της Συμφωνίας καθώς και  το τμήμα 6 
παρ. γ του Διοικητικού Κανονισμού η αίτηση για αυστραλιανή σύνταξη πρέπει να 
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παραληφθεί από το CENTRELINK  το αργότερα εντός δώδεκα (12)μηνών από την 
υποβολή  της, και ως εκ τούτου  θα  πρέπει το συντομότερο δυνατό να διαβιβάζονται 
από το Περ/κο Τμήμα του ΟΑΕΕ στο αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων ο ατομικός φάκελος 
και  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  ,  ακόμα  και  στην  περίπτωση  που  δεν  έχει  ήδη 
εκδοθεί πιστοποιητικό προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και τούτο δεν μπορεί 
να εκδοθεί άμεσα. 

Προς επιπλέον διευκρίνηση  του τελευταίου εδαφίου  της παρ. 6.2 της Εγκυκλίου 
77/2008,  διασαφηνίζουμε  ότι  όταν  υποβάλλεται  αίτημα  για  Ελληνική  και 
Αυστραλιανή σύνταξη θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται 
στις παρ. 6.1 & 6.2 της ιδίας εγκυκλίου. 

  Πιο  συγκεκριμένα  στην  περίπτωση  όπου  δεν  μπορεί   να  θεμελιωθεί 
συνταξιοδοτικό  δικαίωμα  γήρατος  αυτοτελώς  με  τους  Ελληνικούς  χρόνους  ,  το 
Τμήμα συντάξεων (που θα έχει ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο την συμπλήρωση του εντύπου  AUS193 
σύμφωνα  με  την  διαδικασία  της  παρ.6.,2)   μαζί  με  τα  έντυπα  για  σύνταξη  γήρατος  από 
Αυστραλία θα αποστέλλει και το AUS193.1005 (Αίτημα για πληροφορίες) καθώς και 
το   έντυπο συνδέσμου  GR/AUS 2 έχοντας   συμπληρώσει  (εκτός  των  άλλων)  την 
ένδειξη  6Α βάσει  της   οποίας   ζητούνται  οι  περίοδοι  διαμονής  σύμφωνα  με  την 
αυστραλιανή νομοθεσία.

Συνημμένα :
1. Υπεύθυνη δήλωση.

                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                            Ακριβές Αντίγραφο                                Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ            
                                                                           Ο Προϊστάμενος
                                                               Του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

                     Φ.ΦΡΑΓΚΟΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η  υπογεγραμμέν………………….………………….
………………………………  ΑΔΤ…………….………  Αρ.  Μητρώου  ΟΑΕΕ 
……………….……δηλώνω  υπεύθυνα  και  γνωρίζοντας  τις  συνέπειες  του 
Νόμου για ψευδή δήλωση οτι :   α) Με την παρούσα αίτηση επιθυμώ να λάβω 
σύνταξη γήρατος από την Αυστραλία.  β)  Έχω παραλάβει από τον ΟΑΕΕ  τα 
έντυπα  1)Σημειώσεις  για  την  υποβολή  αίτησης  για  Αυστραλιανή   Σύνταξη  
Γήρατος,  2)Αίτηση  για  Αυστραλιανή   Σύνταξη  Γήρατος(AUS140_GR.1007)  
3)Εισόδημα και Περιουσιακά Στοιχεία Mod(iA)GR.1005.  γ) γνωρίζω ότι το αίτημα 
μου  θα  πρέπει  να  παραληφθεί  μέσω  ΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ από  τον  Αυστραλιανό 
φορέα το αργότερο σε ένα(1)  έτος από σήμερα που υποβάλλω την αίτηση και 
λόγω  του επείγοντος  αναλαμβάνω την υποχρέωση να επιστρέψω στον ΟΑΕΕ 
συμπληρωμένα τα 3 έντυπα που έχω παραλάβει το συντομότερο δυνατό.

                       Ημ/νία:……/………/……….                                                   

Ο/Η Αιτ……
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