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Διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή διαηάξεων διαδοσικήρ
ΘΕΜΑ:
αζθάλιζηρ
ζηο ππώην ΝΑΣ.

Σε ζπλέρεηα ηνπ ππ’ αξηζκ. Γ23/7/19.12.2017 εγγξάθνπ ζαο κε ην νπνίν καο
δηαβηβάδεηε ην ππ’ αξηζκ. 609/6.11.2017 έγγξαθν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Παξνρώλ
Ναπηηθώλ, πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα
αθόινπζα:
1. Αλαθνξηθά κε ην εξώηεκα Α ηνπ πξναλαθεξόκελνπ εγγξάθνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γ/λζεο Παξνρώλ Ναπηηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ. 2084/1992, δειαδή
ην όξην ειηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νπνίνπ επηβαξύλνληαη νη
ζπκκεηέρνληεο πξώελ θνξείο κε ηε δαπάλε ζπληαμηνδόηεζεο [ζην όξην ειηθίαο ηνπ ΚΒΑΔ ηνπ
πξώελ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ (62ν) ή ζην όξην ειηθίαο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα
θνξέα (ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ζην 67ν)], ζαο γλσξίδνπκε όηη ζπκθσλνύκε κε ηα
αλαγξαθόκελα ζην Γ23/7/19.12.2017 έγγξαθό ζαο.
2. Αλαθνξηθά κε ην πξώην εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ηκήκα Β ηνπ εγγξάθνπ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Παξνρώλ Ναπηηθώλ ζρεηηθά κε ην όξην ειηθίαο πνπ ζεκειηώλεηαη
ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξώελ ΝΑΤ, ζηηο πεξηπηώζεηο δηαδνρηθήο
αζθάιηζεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 913/1978 «πεξηπηώζεηο
ζπληαμηνδνηήζεσο λαπηηθώλ θαη νηθνγελεηώλ απηώλ» όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ,
ρνξεγείηαη ζύληαμε γήξαηνο ζε λαπηηθό, εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνϋπνζέζεηο:
α) ειηθία ηοςλάσιζηον 52 εηώλ
β) ζπλζεηηθή λαπηηθή ππεξεζία ηοςλάσιζηον 15 εηώλ θαη
γ) ηα έηε ζπλζεηηθήο λαπηηθήο ππεξεζίαο ηνπ πξνζηηζέκελα ζηα έηε ηεο ειηθίαο ηνπ λα
δίδνπλ καη’ ελάσιζηο όξην ηνλ αξηζκό 72.
Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1711/1987
«ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, επί διαδοσικήρ αζθάλιζηρ
πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ν δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνο, καδί κε ηελ ππεξεζία ηνπ πάλσ ζε
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πινία θαη ην ρξόλν αζθάιηζεο ζε άιινπο θνξείο, 20εηή ηοςλάσιζηον ζςνθεηική ναςηική
ςπηπεζία. Σύκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2, ηα παξαπάλσ (20 έηε) δελ ηζρύνπλ γηα
ηνπο λαπηηθνύο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζπλζεηηθή λαπηηθή ππεξεζία ζην Ν.Α.Τ. 15 εηώλ κόλν
κε λαπηηθή ππεξεζία, έζηω και αν έσοςν και σπόνο αζθάλιζηρ ζε άλλοςρ θοπείρ.
Δπί ησλ δύν αλσηέξσ δηαηάμεσλ δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο:
Οη ζσξεπηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 913/1978 πεξί θαη’ ειάρηζηνλ 52νπ
έηνπο ηεο ειηθίαο, θαζώο θαη πεξί αζξνίζκαηνο ησλ εηώλ αζθάιηζεο θαη ηεο ειηθίαο λα δίδνπλ
ηνλ αξηζκό 72, ιζσύοςν και για ηιρ δύο ανωηέπω πεπιπηώζειρ, ηόζν ηεο απηνηεινύο
ζπληαμηνδόηεζεο (15 έηε αζθάιηζεο) όζν θαη ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο (20 έηε αζθάιηζεο).
Τνύηνπ δνζέληνο, θαη ζηηο δύν αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, ε πξνϋπόζεζε ηνπ αζξνίζκαηνο
εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο διαβάθμιζηρ ηων οπίων και ηων μεηαξύ ηοςρ ζςνδςαζμών, δειαδή,
ν αζθαιηζκέλνο ιακβάλεη ζύληαμε από ηνλ ΔΦΚΑ κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξώελ ΝΑΤ εθόζον
είναι ηοςλάσιζηον 52 εηών, ήηοι από 52 εηών και άνω, απκεί ηα έηη αζθάλιζήρ ηος, με
ελάσιζηα είηε ηα 15 είηε ηα 20, πποζηιθέμενα ζηην ηλικία ηος να δίδοςν ηον απιθμό 72 και
άνω.
Δπί ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1711/1987, δηεπθξηλίδνπκε
όηη θαηά ηε ξεηή δηαηύπσζε απηνύ, ην γεγνλόο όηη ν αζθαιηζκέλνο έρεη δηαδνρηθή αζθάιηζε δελ
ζεκαίλεη όηη ζα εμεηαζηεί αλ έρεη ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ 20εηία. Έηζη, αλ έλαο αζθαιηζκέλνο
έρεη δηαδνρηθό ρξόλν αζθάιηζεο θαη έρεη δεηήζεη λα εθαξκνζηνύλ ζηελ πεξίπησζή ηνπ νη
δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, κόλν αλ δελ ζπκπιεξώλεη ηελ πξνϋπόζεζε ησλ 15 εηώλ κε
κόλν ρξόλν ηνπ ΝΑΤ εμεηάδεηαη ε πιήξσζε ηεο πξνϋπόζεζεο ησλ 20 εηώλ.
Παπάδειγμα 1: Σην παξάδεηγκα πνπ ηίζεηαη ζην ππ’ αξηζκ. 609/6.11.2017 έγγξαθν ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Παξνρώλ Ναπηηθώλ, δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνο, 54 εηώλ, έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 15 έηε λαπηηθήο ππεξεζίαο ζην πξώελ ΝΑΤ θαη 3 έηε ζε άιιν
εληαρζέληα ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέα (15+3=18).
Δθόζνλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαζνξηζηεί όηη ε ζύληαμε ζα
ρνξεγεζεί κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξώελ ΝΑΤ, ε ζύληαμε ζα ρνξεγεζεί ζην
54ν έηνο, δηόηη:
- ν αζθαιηζκέλνο είλαη ηνπιάρηζηνλ 52 εηώλ
- έρεη ηνπιάρηζηνλ 15 έηε λαπηηθήο ππεξεζίαο
- ην άζξνηζκα δίδεη 54+18= 72.
Παπάδειγμα 2: Έζησ, δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνο, εηώλ 54, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 7 έηε
αζθάιηζεο ζην πξώελ ΝΑΤ θαη 13 έηε αζθάιηζεο ζε άιιν εληαρζέληα ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέα, ζα
ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
1711/1987 (20εηή ζπλζεηηθή λαπηηθή ππεξεζία), γηαηί δελ έρεη 15 έηε πξαγκαηηθή λαπηηθή
ππεξεζία.
Δθόζνλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαζνξηζηεί όηη ε ζύληαμε ζα
ρνξεγεζεί κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξώελ ΝΑΤ, ε ζύληαμε ζα ρνξεγεζεί ζην
54ν έηνο, δηόηη:
- ν αζθαιηζκέλνο είλαη ηνπιάρηζηνλ 52 εηώλ
- έρεη ηνπιάρηζηνλ 20 έηε δηαδνρηθό ρξόλν αζθάιηζεο
- ην άζξνηζκα δίδεη 54+20=74 (άλσ ηνπ αζξνίζκαηνο 72).
Παπάδειγμα 3: Δάλ δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνο, εηώλ 54, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 7 έηε
αζθάιηζεο ζην πξώελ ΝΑΤ θαη 11 έηε αζθάιηζεο ζε άιιν εληαρζέληα ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέα, ήηνη
18 δηαδνρηθά έηε αζθάιηζεο, δελ ζα ιάβεη ζύληαμε κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ
πξώελ ΝΑΤ, δηόηη παξόιν πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 52 εηώλ θαη ην άζξνηζκα δίδεη 54+18=72, ν
αζθαιηζκέλνο δελ έρεη ηε ζεκειησηηθή πξνϋπόζεζε ησλ 15 εηώλ λαπηηθήο ππεξεζίαο, νύηε απηή
ησλ 20 εηώλ δηαδνρηθνύ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο.
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Παπάδειγμα 4: Αλ ν αζθαιηζκέλνο είλαη 51 εηώλ θαη έρεη 21 έηε λαπηηθήο ππεξεζίαο
ή, 21 έηε δηαδνρηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο, δελ ζα ιάβεη ζύληαμε κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξώελ
ΝΑΤ θαζώο, παξόιν πνπ έρεη πάλσ από 15 έηε λαπηηθήο ππεξεζίαο ή, πάλσ από 20 έηε
δηαδνρηθό ρξόλν αζθάιηζεο, θαη ην άζξνηζκα εηώλ αζθάιηζεο θαη ειηθίαο δίλεη ηνλ αξηζκό 72,
δελ πιεξνί ηε ζεκειησηηθή ειάρηζηε πξνϋπόζεζε ηνπ 52νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.
3. Αλαθνξηθά κε ην δεύηεξν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ηκήκα Β ηνπ εγγξάθνπ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Παξνρώλ Ναπηηθώλ, ζρεηηθά κε ηε ζπληαμηνδόηεζε ιόγσ αλαπεξίαο
θαη ζαλάηνπ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 1085/1980, πξνβιέπεηαη ε
πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 15 εηώλ ζπλζεηηθήο λαπηηθήο ππεξεζίαο, ηόζν γηα ηνπο
απηνηειώο όζν θαη γηα ηνπο δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνπο.
Ωο εθ ηνύηνπ, εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ην ππ’ αξηζκ. 280/251/16.1.1991 έγγξαθν ηνπ
πξώελ ΝΑΤ.
Ο Τθςποςπγόρ
Αναζηάζιορ Πεηπόποςλορ
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γπαθείο Τποςπγού
2. Γπαθείο Τθςποςπγού
3. Γπαθείο Γεν. Γπαμμαηέωρ Κ.Α.
4. Γπαθείο Γεν. Διεςθύνηπιαρ Κ.Α.
5. Όλερ ηιρ Δ/νζειρ ηηρ ΓΓΚΑ
6. Δ/νζη Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ
& Εξςπηπέηηζηρ ηος Πολίηη ημείο Επαθήρ «Ίπιδα»
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