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ΘΕΜΑ: «Προαιρετική Ασφάλιση στον Ειδικό Λογαριασμό Ασφάλισης Ελλήνων Εξωτερικού
βάσει του N. 1469/1984»
Σε απάντηση του α.π. Γ23/10/1087970/16.09.2019 εγγράφου σας, σχετικά με τη δυνατότητα
χορήγησης Εθνικής Σύνταξης σε ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του
Ειδικού Λογαριασμού Ασφάλισης Ελλήνων Εξωτερικού βάσει του Ν. 1469/1984 αλλά δεν
συμπληρώνουν δεκαπέντε (15) έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα προκειμένου για την
καταβολή της, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.4387/2016, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.
σε όλους, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά
μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, προβλέπεται ότι, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7, προϋπόθεση για την καταβολή της Εθνικής Σύνταξης
αποτελεί η μόνιμη και νόμιμη διανομή στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του
15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας
καταβολής της σύνταξης.
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Το ποσό της Εθνικής Σύνταξης μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε
χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της
ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της
σύνταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι, οι προϋποθέσεις καταβολής της εθνικής σύνταξης
ορίζονται ρητά στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, δεν είναι δυνατή η καταβολή ποσού εθνικής
σύνταξης σε ασφαλισμένους για τους οποίους δεν πληρείται η προϋπόθεση της συμπλήρωσης
δεκαπέντε (15) ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, κατά παρέκκλιση του εν λόγω
περιορισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων του «Ειδικού Λογαριασμού Ασφάλισης
Ελλήνων Εξωτερικού»
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
Δρ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ
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