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Πξνο: 

1. Όινπο ηνπο Αζθαιηζηηθνύο  

   Οξγαληζκνύο Κύξηαο & Επηθνπξηθήο 

   Αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 

   Απαζρόιεζεο & Κνηλ. Πξνζηαζίαο 

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

    Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

    Δ/λζε 47
ε
 

    101 10 Αζήλα 

3. ΝΑΣ Δ/λζε Παξνρώλ 

             Εζληθήο Αληίζηαζεο 1 

             181 31 Πεηξαηάο 

4. ΝΑΣ-ΚΕΑΝ Εζληθήο Αληίζηαζεο 1 

                          181 31 Πεηξαηάο 

4. ΜΣΠΤ Κεθηζίαο 32 

                 115 23 Αζήλα 

5. ΜΣ Κνινθνηξώλε 13 

              105 62 Αζήλα 

6. ΜΣΑ Αθαδεκίαο 27  

              106 71 Αζήλα 

7. ΜΣΝ Γιάδζηωλνο 1 

              106 77 Αζήλα 

 

 

 

ΘΕΜΑ:Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 10 ηνπ αξ. 1 ηνπ λ.3232/2004 

- Δειηίν Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο - . 

 

1.   ηα πιαίζηα θαηαπνιέκεζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη 

επηηάρπλζεο ηνπ  ρξόλνπ απνλνκήο ησλ ζπληάμεσλ επί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, κε ηνλ 

ηειεπηαίν λόκν 3232/2004 ( ΦΕΚ 48/12-2-2004 ), άξζξν 1, παξ. 10, θαζηεξώζεθε ν 

ζεζκόο ηνπ Δειηίνπ Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο ( Δ.Δ.Α.). 

        Σν Δειηίν Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο είλαη ε αζθαιηζηηθή ηαπηόηεηα ηνπ 

δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνπ, ζηελ νπνία  ζα απεηθνλίδνληαη ηα αηνκηθά θαη αζθαιηζηηθά 

ζηνηρεία θαζώο θαη όιε ε εμέιημε ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηνπ βίνπ . Σν Δειηίν Δηαδνρηθήο 

Αζθάιηζεο ζπληάζζεηαη θαη ηεξείηαη γηα θάζε δηαδνρηθά αζθαιηδόκελν πξόζσπν ζε 

Οξγαληζκνύο Κύξηαο θαη Επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, κε εμαίξεζε ην Δεκόζην, ην νπνίν 

ηεξεί πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ. 

θνπόο ηεο ζέζπηζεο ηνπ Δειηίνπ Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο είλαη ν πεξηνξηζκόο 

ηνπ ρξόλνπ έθδνζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ απνθάζεσλ κε δηαδνρηθή αζθάιηζε, πνπ 

θπκαίλεηαη ζήκεξα από έλα έσο θαη ηξία έηε θαη νη αζθαιηζκέλνη, πνπ ππνβάινπλ 

αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο,  λα ιακβάλνπλ όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα ηε ζύληαμή ηνπο.  
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 Με ην Δειηίν Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο επηδηώθεηαη ε θαηαγξαθή ηωλ 

αηνκηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ ζηνηρείωλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ όινπ ηνπ αζθαιηζηένπ 

ρξόλνπ θαηά ηελ ελεξγό απαζρόιεζε ζε αζθαιηζηηθνύο θνξείο πέξαλ ηνπ ελόο, 

ώζηε λα είλαη επρεξήο ε απνλνκή ηεο ζύληαμεο από ηνλ απνλέκνληα θνξέα, θαηά ην 

ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο. 

 Σν Δ.Δ.Α. δελ είλαη απιά έλα πιεξνθνξηαθό ή ελεκεξσηηθό έγγξαθν ηεο 

Δηνίθεζεο. Απνηειεί εθηειεζηή Δηνηθεηηθή πξάμε, πνπ ζεκαίλεη όηη δεκηνπξγεί 

δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο εθαηέξσζελ θαη πξνζβάιιεηαη ελώπηνλ ησλ 

Δηνηθεηηθώλ Δηθαζηεξίσλ από εθείλνλ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

2.  Η  εθαξκνγή ηνπ Δειηίνπ Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο δηαθξίλεη δύν θαηεγνξίεο 

αζθαιηζκέλσλ: ησλ λέσλ δηαδνρηθά αζθαιηζκέλσλ εθείλσλ δειαδή πνπ ζα ππαρζνύλ 

ζηελ αζθάιηζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο θνξέσλ αζθάιηζεο κεηά ηελ ηζρύ ηνπ λ. 

3232/04 (12-02-04) θαη, ησλ παιαηώλ αζθαιηζκέλσλ εθείλσλ δειαδή πνπ ήδε έρνπλ 

αζθαιηζζεί δηαδνρηθά  πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ. 

Εηδηθόηεξα: 

α)  Δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνη κεηά ηελ ηζρύ ηνπ 

λ.3232/12-2-2004 

 Γηα ηελ θαηεγνξία απηή ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ νπνίσλ ε αζθάιηζε ηνπο ζε 

δεύηεξν θνξέα αζθάιηζεο αξρίδεη κεηά ηελ ηζρύ ηνπ λόκνπ 3232/04 δειαδή από 12-

2-2004 θαη κεηά, πξνβιέπνληαη  ηα εμήο: 

Ο αζθαιηζκέλνο κε ηελ έλαξμε ηεο δεύηεξεο απαζρόιεζήο ηνπ θαη ηελ ππαγσγή ηνπ 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ δεύηεξνπ θνξέα, ππνβάιιεη αίηεζε γηα έθδνζε  Δειηίνπ 

Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο ζηνλ πξώην νξγαληζκό ζηνλ νπνίν δηαθόπηεη ηελ αζθάιηζή 

ηνπ θαη ηνπ  γλσζηνπνηεί ην λέν θνξέα αζθάιηζεο.  

Ο αζθαιηζηηθόο νξγαληζκόο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηε ζύληαμε ηνπ Δειηίνπ 

κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη λα  απνζηείιεη ην 

Δειηίν ζην λέν νξγαληζκό αζθάιηζεο θαη ζηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξόκελν.  

Πξωηίζηωο ηελ επζύλε ζύληαμεο θαη απνζηνιήο ηνπ Δειηίνπ, έρεη ν 

αζθαιηζηηθόο νξγαληζκόο κεηά από ηελ αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ.  

Πξέπεη όκσο ζην ζεκείν απηό λα επηζεκαλζεί όηη ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο 

ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ρξνλνβόξνπ δηαδηθαζίαο απνλνκήο ζύληαμεο βάζεη 

δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, πξέπεη θαη νη ίδηνη  αζθαιηζκέλνη λα  κεξηκλνύλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπο εγθαίξωο, λα κελ νιηγσξνύλ λα ππνβάιινπλ 

αίηεζε θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ έγθαηξε έθδνζε θαη δηαηήξεζε ζε θαιή 

θαηάζηαζε ηνπ Δειηίνπ Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο . 

  Επεηδή ζηε δηαδνρηθή αζθάιηζε εκπιέθνληαη πνιινί θνξείο θαη εθ ηεο 

θύζεσο ηεο  ε αζθαιηζηηθή ζρέζε έρεη κεγάιε δηάξθεηα ρξόλνπ ζα πξέπεη  θαη νη 

ίδηνη νη αζθαιηζκέλνη λα ελδηαθέξνληαη  γηα ηελ δηαζθάιηζε  ησλ αζθαιηζηηθώλ ηνπο 

δηθαησκάησλ, λα ζπκπξάηηνπλ  θαη λα βνεζνύλ  ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο  ζηελ 

δηαθξίβσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη λα  ηεξνύλ ην επηθπξωκέλν 

αληίγξαθν ηνπ Δ.Δ.Α. κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπο. 
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 Επίζεο θάζε θνξά πνπ ν εξγαδόκελνο αιιάδεη αζθαιηζηηθό θνξέα 

ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηε ζύληαμε Δ.Δ.Α. ζηνλ πξνεγνύκελν θνξέα 

θαη λα γλσζηνπνηεί ην λέν θνξέα αζθάιηζήο ηνπ. Η ίδηα δηαδηθαζία ζύληαμεο Δ.Δ.Α. 

αθνινπζείηαη θαη όηαλ  βεβαηώλεηαη επί πιένλ ρξόλνο αζθάιηζεο από πξνεγνύκελν 

θνξέα. Οη πξνεγνύκελνη θνξείο ππνρξενύληαη  λα απνζηέιινπλ ην ζύλνιν ησλ 

Δειηίσλ ζε θάζε λέν θνξέα αζθάιηζεο. 

β) Δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνη πξηλ από ηελ ηζρύ 

ηνπ λ. 3232/12-2-2004  

 Όζνη εξγαδόκελνη ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αζθαιηζκέλσλ, πνπ έρνπλ  

ήδε αιιάμεη  θνξέα αζθάιηζεο πξηλ από ηελ ηζρύ ηνπ λόκνπ, νη παιαηνί δειαδή 

δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνη,  ππνρξενύληαη κέζα ζε έμη κήλεο από ηελ ηζρύ ηνπ λόκνπ 

λα δεηήζνπλ από ηνπο πξνεγνύκελνπο θνξείο ηελ ζύληαμε ηωλ αληίζηνηρωλ 

Δειηίωλ Υξόλνπ Αζθάιηζεο θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηνλ ηειεπηαίν νξγαληζκό. Η 

αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηνλ πξώην θνξέα αζθάιηζεο, ζηνλ νπνίν θαη ζα 

γλσζηνπνηνύληαη θαηά ζεηξά νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, ζηνπο νπνίνπο 

αζθαιίζηεθε δηαδνρηθά ν αζθαιηζκέλνο.   

 Γηα ηνπο παιαηά δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνπο θαη θπξίσο γηα όζνπο είλαη θνληά  

ζηελ επαιήζεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ, δειαδή θνληά ζηε ζπληαμηνδόηεζε, 

εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ηόζν ηωλ Αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ  όζν θαη ηωλ ίδηωλ 

ηωλ αζθαιηζκέλωλ γηα ηελ έγθαηξε έθδνζε ηνπ Δ.Δ.Α.. 

Λακβαλνκέλσλ ππ’ όςε όισλ ησλ δπζιεηηνπξγηώλ θαη ησλ εγγελώλ 

αδπλακηώλ ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ γηα λα είλαη επρεξήο ε ηαρεία 

ζπγθέληξσζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ζρέζε κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο, νη αζθαιηζκέλνη γηα δηεπθόιπλζε ηνπο  ζα 

πξέπεη λα κεξηκλνύλ θαη νη ίδηνη γηα ηελ επίζπεπζε ηωλ δηαδηθαζηώλ, πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, παξέρνληαο θάζε δπλαηή πιεξνθνξία 

γηα ηελ πξαγκαηηθή αζθαιηζηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ππνβάιινληαο εγθαίξωο 

αηηήζεηο. 

3. Επηζεκαίλεηαη όηη, κέρξη ηεο νξηζηηθήο κνξθήο πνπ ζα ιάβεη ην Δειηίν 

Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ν ζεζκόο ηνπ Δειηίνπ θαη λα εμππεξεηεζνύλ νη 

αζθαιηζκέλνη, ην Δειηίν ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

1. Ολνκαηεπώλπκν αζθαιηζκέλνπ 

2. Έηνο γέλλεζεο 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

4. Α.Μ.Κ.Α. 

5. Υξνληθνί πεξίνδνη αζθάιηζεο 

6. Πνζό ζπληάμηκσλ απνδνρώλ 

7. Υξνληθέο πξνϋπνζέζεηο ζεκειίσζεο δηθαηώκαηνο 

8. Εηζθνξέο - Απνδνρέο θ.ι.π.  

      ηηο πεξηπηώζεηο όκσο εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ γ ηεο παξ.10, όηαλ ν 

ηειεπηαίνο θνξέαο δηαπηζηώζεη ηελ έιιεηςε ησλ όξσλ θξίζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ 

δηθαηώκαηνο, πνπ νξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1902/1990, ζην 

Δειηίν  Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο πνπ ζα απνζηείιεη ζηνπο πξνεγνύκελνπο θνξείο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνύλ ζην απηνηειέο δηθαίσκα θαη 
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ζην θαηώηαην όξην ζύληαμεο. Η ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζεζεί θαη από ηνπο 

ινηπνύο θνξείο, όηαλ δηαπηζηώλεηαη όηη δελ είλαη αξκόδηνη γηα ηελ απνλνκή ηεο 

ζύληαμεο. 

4.  Σα αθξηβή ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δ.Δ.Α. θαη ν ηξόπνο ηήξεζήο 

ηνπ, ζα θαζνξηζηνύλ κε Τπνπξγηθή Απόθαζε κεηά από γλώκε ησλ Δ.. ησλ 

νξγαληζκώλ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ θαη ΝΑΣ. 

 ΄Ηδε, κε ην Φ1500/νηθ.11259/294/24-5-2004  έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνύ 

Απαζρόιεζεο θαη Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο δεηήζεθε ε  απόθαζε ηωλ Δ.. θαη 

παξαθαινύκε λα επηζπεύζεηε ηελ απάληεζή επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ. 

5.  Επηζεκαίλνπκε όηη, επεηδή δελ έρεη εθδνζεί αθόκε ε Τπνπξγηθή Απόθαζε 

γηα ηε ζύληαμε ηνπ Δειηίνπ, νη πξνζεζκίεο ζα αξρίζνπλ νπζηαζηηθά  λα ηξέρνπλ 

κεηά ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, πνπ ζα θαζνξίδεη ηνλ ηύπν θαη ηνλ 

ηξόπν ηήξεζεο ηνπ Δειηίνπ Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο. 

 ΄Ηδε όκσο νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί νθείινπλ λα δέρνληαη ηηο ζρεηηθέο 

αηηήζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη λα εθδίδνπλ ην Δ.Δ.Α.. 

6.  Σέινο επηζεκαίλεηαη, πξνο εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ κέηξνπ απηνύ, ηα 

όξγαλα ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ ππνρξενύληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηνπ θνηλωληθνύ θξάηνπο λα ελεκεξώλνπλ ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

 Επί πιένλ γηα ηελ έγθαηξε θαη πιήξε ελεκέξωζε ηωλ αζθαιηζκέλωλ, ζα 

πξέπεη λα ιεθζνύλ όια ηα αλαγθαία κέηξα από ηηο Δηνηθήζεηο ηωλ Οξγαληζκώλ 

γηα γλωζηνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ απηνύ, ζην νπνίν δίδεηαη κεγάιε πξνηεξαηόηεηα, 

δηόηη απνβιέπεη ζηε κείωζε  ηνπ ρξόλνπ απνλνκήο ηωλ ζπληάμεωλ θαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ έιιελα πνιίηε. 

      Παξαθαινύκε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή όισλ ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ. 

                                                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

                                                             Δξ.Ν. ΑΡΣΕΜΙ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ-ΔΕΔΟΤΛΗ 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

4. Γξαθείν θ. Γελ. Δ/ληξηαο Κνηλ. Αζθ/ζεο 

5. Γξαθείν θ. Γελ. Δ/ληξηαο Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

6. Όιεο ηηο Δ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. 

7. Σκήκα Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 

 

 

                                                              


