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ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ 

ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ: «Μέηξα 

ελίζρπζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη επάιωηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ, 

θνηλωληθναζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηωλ αλέξγωλ» 

 

Θέκα: Αλαδξνκηθή ηζρύο ηεο αίηεζεο αλαγλώξηζεο πξνϋπεξεζίαο από αζθαιηζκέλνπο 

ηνπ πξ. Τνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ ΟΤΔ, αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε 

επηθνπξηθήο ζύληαμεο 

 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 λ. 4611/2019 παξαηάζεθε ε πξνζεζκία ππνβνιήο 

αίηεζεο αλαγλώξηζεο πξνϋπεξεζίαο θαη παξαζρέζεθε ε δπλαηόηεηα, ζε αζθαιηζκέλνπο 

ηνπ πξ. Τνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ ΟΤΔ, λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε 

αλαγλώξηζεο θαη εμαγνξάο ηνπ ππνιεηπόκελνπ ρξόλνπ θαη κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ 

ππαιιήινπ από ηελ ππεξεζία. 

Με ηελ πξνηεηλόκελε δηάηαμε δηεπθξηλίδεηαη όηη αθνύ γίλεη ε αλαγλώξηζε θαηά ηα 

πξνβιεπόκελα από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ηα απνηειέζκαηα αλαηξέρνπλ αλαδξνκηθά θαη 

ε επηθνπξηθή ζύληαμε ρνξεγείηαη από ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο θύξηαο ζύληαμεο. 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΘΗΚΗ 

ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ: «Μέηξα 

ελίζρπζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη επάιωηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ, 

θνηλωληθναζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηωλ αλέξγωλ» 

 

Πξνζηίζεηαη εδάθην ζην εδάθην ε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ 

ηνπ Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ Τακείνπ Αζθαιίζεσο Πξνζσπηθνύ Ο.Τ.Δ. (Π.Γ. 

35/88), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 127 λ. 4611/2019 (ΦΔΚ Α΄73), ην νπνίν 

δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

ε) Η ζρεηηθή γηα ηελ αλαγλώξηζε αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηεδήπνηε θαη κεηά από 

ηελ νξηδόκελε ζην εδ. α΄ πξνζεζκία θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ απνλνκή ηεο 

ζύληαμεο απηήο, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο αλαγλώξηζεο θαη εμαγνξάο πνπ νξίδνληαη ζηα 
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αλσηέξσ εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζε πεξίπησζε δε ζπληαμηνδόηεζεο, ν κε 

εμαγνξαζζείο ρξόλνο εμνθιείηαη εθάπαμ, άιισο απηόο δελ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ ζπληάμηκνπ ρξόλνπ. 

«Η ζρεηηθή γηα ηελ αλαγλώξηζε αίηεζε αθ’ εο ππνβιεζεί θαη εμνθιεζεί ην πξνβιεπόκελν 

πνζό εμαγνξάο, αλαηξέρεη ζηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε επηθνπξηθήο 

ζύληαμεο, ε δε ζύληαμε ρνξεγείηαη από ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο θύξηαο ζύληαμεο. 

Η δηάηαμε απηή θαηαιακβάλεη θαη όιεο ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε επηθνπξηθήο 

ζύληαμεο θαηά ηνλ ρξόλν δεκνζίεπζήο ηεο». 

 

Αζήλα, 23 Ννεκβξίνπ 2020 

                                     

                                         Οη πξνηείλνληεο βνπιεπηέο 

 

Καηζώηεο Υξήζηνο 

ηνιηίδεο Λεωλίδαο 

 


