
Ειδικά για τις περιπτώσεις που πριν τη 13.05.2016 είχε εκδοθεί δεύτερη 
συνταξιοδοτική πράξη, και ο ασφαλισµένος είχε προχωρήσει σε παραίτηση από την 
καταβολή της σύνταξης αυτής (αλλά όχι σε παραίτηση από το δικαίωµα), µε βάση 
τις προϊσχύουσες διατάξεις περί απαγόρευσης καταβολής δεύτερης σύνταξης από 
το Δηµόσιο Ταµείο, ισχύουν τα ακόλουθα:  

• Στην υπ’ αριθ. 233/2017 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η 
οποία έχει γίνει αποδεκτή, επισηµάνθηκε ότι «η απαγόρευση καταβολής 
συνταξιοδοτικής παροχής […] αφορά παροχές, η πληρωµή των οποίων βαρύνει 
αποκλειστικά µόνο το Δηµόσιο Ταµείο και όχι οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό 
φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, γι’ αυτό και παύει να ισχύει, σε 
περίπτωση µεταφοράς της αρµοδιότητας πληρωµής της συνταξιοδοτικής 
παροχής σε άλλον ασφαλιστικό οργανισµό ή φορέα. […] Συνεπώς από την 
ανωτέρω ηµεροµηνία πλήρους λειτουργίας του ΕΦΚΑ (01.01.2017), τα εν λόγω 
πρόσωπα αποκτούν δικαίωµα επαναχορήγησης πλέον από τον νέο ασφαλιστικό 
φορέα, κάθε συνταξιοδοτικής παροχής που τους είχε κανονισθεί […] και είχε 
διακοπεί (σηµ.: λόγω απαγόρευσης καταβολής δεύτερης σύνταξης εκ του 
Δηµοσίου Ταµείου)».  

• Συνταξιοδοτικές πράξεις, µε έναρξη καταβολής σύνταξης µέχρι και τη 
12.05.2016, από την καταβολή των οποίων είχε παραιτηθεί ο ασφαλισµένος 
λόγω της απαγόρευσης καταβολής δεύτερης σύνταξης από το Δηµόσιο Ταµείο 
(αλλά χωρίς να έχει υποβληθεί παραίτηση από το δικαίωµα, όπως π.χ. λόγω της 
παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 3075/2002) και των οποίων η σύνταξη δεν 
καταβαλλόταν, µπορούν να ενεργοποιούνται πλέον εντός του e-Ε.Φ.Κ.Α., 
κατόπιν αιτήσεως και εφαρµοζοµένων των διατάξεων περί παραγραφής. Οι 
ανωτέρω συντάξεις, επανυπολογίζονται και αναπροσαρµόζονται µε βάση το 
άρθρο 14 του ν. 4387/2016 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ως να 
καταβάλλονταν στις 31.12.2014 µε κάθε ισχύουσα τότε µείωση και κράτηση.  

• Συνταξιοδοτικές πράξεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί µε βάση τις προϊσχύουσες του 
ν. 4387/2016 διατάξεις και οι οποίες είχαν έναρξη καταβολής από τη 13.05.2016 
και έπειτα και από την καταβολή των οποίων είχε παραιτηθεί ο ασφαλισµένος 
λόγω της προαναφερθείσας απαγόρευσης (αλλά χωρίς να έχει υποβληθεί 
παραίτηση από το δικαίωµα, όπως π.χ. λόγω της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 
3075/2002), ενεργοποιούνται από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της 
σύνταξης και σε κάθε περίπτωση µετά την 01.01.2017, υπολογιζόµενες εκ νέου 
και πλήρως µε το ν. 4387/2016.  

• Πρόσωπα που πρώτη φορά λαµβάνουν από 13.05.2016 και έπειτα δεύτερη 
πράξη µε θεµελίωση δικαιώµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Δηµοσίου, 
σαφώς δεν εµπίπτουν στα ανωτέρω και δεν επηρεάζονται από την ανωτέρω 
απαγόρευση. Στα πρόσωπα αυτά καταβάλλεται κανονικά η δεύτερη 
ανταποδοτική σύνταξη εντός του e-Ε.Φ.Κ.A. 


