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ΠΡΟ: 1. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ
ΑΜΤΝΑ
Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη
Τπνζηήξημεο
Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ
Σκήκα Λνγηζηηθήο Μέξηκλαο & Λνγηζηηθνύ
2. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ
ΠΟΛΙΣΗ
ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ
Σκήκα Απνδνρώλ θαη Αζθάιηζεο Έλζηνινπ
Πξνζσπηθνύ
Π. Καλειινπνύινπ 4
Αζήλα 101 77
ΚΟΙΝ: ΔΦΚΑ
1. Γεληθή Γ/λζε Δηζθνξώλ
αησβξηάλδνπ 18, Αζήλα 104 32
2. Γ/λζε πληάμεσλ Γεκνζίνπ Σνκέα
Κάληγγνο 29, Αζήλα 101 10

ΘΔΜΑ: «πκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο επί ηεο εγθπθιίνπ κε αξηζκ. Φ10042/νηθ.13567/329/8.06.18
(ΑΓΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46)»
ε απάληεζε ησλ κε αξηζκ. Φ846/35/55631/.12649/2018 θαη 8010/1/123/2017 εγγξάθσλ ησλ
Τπνπξγείσλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο),
ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε σο δηπιάζηνπ ηνπ ρξόλνπ ππεξεζίαο ησλ ζηξαηησηηθώλ θαη πνιηηηθώλ
ππαιιήισλ,

ζε

ζπλέρεηα

ησλ

νδεγηώλ

πνπ

δόζεθαλ

κε

ηελ

εγθύθιην

κε

αξηζκ.

Φ10042/νηθ.13567/329/8.06.18 (ΑΓΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) ηνπ Τπνπξγείνπ καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα
αθόινπζα:
Α. Όπσο έρεη ήδε δηεπθξηληζζεί κε ηελ πξναλαθεξόκελε εγθύθιην θαη εηδηθόηεξα κε ηελ παξ. Η
απηήο, ρξόλνη ππεξεζίαο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο 31.12.2017 θαη δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί
σο δηπιάζηνη δύλαληαη λα αλαγλσξηζζνύλ από ηνλ ζηξαηησηηθό ή πνιηηηθό ππάιιειν νπνηεδήπνηε
αθόκα θαη θαηά ην ρξόλν ηεο ζπληαμηνδόηεζεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπ.
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ην ζεκείν απηό ζεκεηώλνπκε όηη, γηα ρξόλνπο ππεξεζίαο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πεληαεηία (όπνπ
απηή απνηειεί αλώηαην όξην δηπιαζηαζκνύ ηεο ππεξεζίαο) ή ηα εμάκελα πηεηηθώλ, ησλ
αιεμηπησηηζηώλ, ησλ ππνβξύρησλ θαηαζηξνθέσλ θαη ησλ εθθαζαξηζηώλ λαξθνπεδίσλ, παξέρεηαη
ζηνλ ππάιιειν ε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ν ίδηνο ηα ρξνληθά εθείλα δηαζηήκαηα πνπ ζα
αλαγλσξίζεη, πξνθεηκέλνπ λα δηπιαζηάζεη ηελ ππεξεζία ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Β. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θαη γηα ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο 31.12.2017, γηα
ηηο νπνίεο νη ελ ελεξγεία ππάιιεινη έρνπλ ήδε ππνβάιιεη αίηεζε αλαγλώξηζεο ηνπ δηπιάζηνπ
ρξόλνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ελ ιόγσ εγθπθιίνπ, κε εηζθνξέο ππνινγηδόκελεο επί ησλ
ζπληάμηκσλ απνδνρώλ ηνπο, όπσο ίζρπαλ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζαο γλσξίδνπκε
ηα αθόινπζα:
ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο βξίζθεηαη αθόκα ζε εμέιημε κε απνπιεξσκή ησλ
δόζεσλ, νη ελδηαθεξόκελνη ππάιιεινη δύλαληαη -θαηόπηλ λεόηεξεο αίηεζήο ηνπο- λα δεηήζνπλ ηνλ
επαλππνινγηζκό ηνπ πνζνύ ηεο αλαγλώξηζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηζζέληα ζηελ σο άλσ εγθύθιην
(ζπληάμηκεο απνδνρέο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξόλν πνπ παξαζρέζεθε ε επίκαρε ππεξεζία).
Η δηαδηθαζία επαλππνινγηζκνύ ηνπ πνζνύ, αθνξά ην ζύλνιν ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ έρεη
δεηήζεη ν ππάιιεινο κε ηελ αξρηθή ηνπ αίηεζε θαη ηπρόλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ην ήδε
θαηαβιεζέλ -έσο ηε λέα αίηεζε- πνζό, ζα θαηαλεκεζεί ηζνκεξώο ζηηο ελαπνκείλαζεο δόζεηο.
ηελ πεξίπησζε, επνκέλσο, πνπ από ηνλ επαλππνινγηζκό πξνθύπηεη όηη ν ππάιιεινο έρεη ήδε
εμνθιήζεη όιν ην πνζό, κε ηηο δόζεηο πνπ έρεη πιεξώζεη έσο ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζήο ηνπ, ε
δηαδηθαζία ηεο αλαγλώξηζεο ζεσξείηαη νινθιεξσζείζα. ηελ πεξίπησζε δε, πνπ πξνθύπηεη
ππεξβάιινλ πνζό, απηό δελ επηζηξέθεηαη.
Γ. Γηα ηνπο δηνξηζκέλνπο έσο 30.09.1990 ππαιιήινπο, ε αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ ησλ ππεξεζηώλ
ζην δηπιάζην, εμαθνινπζεί λα γίλεηαη ρσξίο θαηαβνιή εηζθνξώλ ηόζν γηα ππεξεζίεο
παξαζρεζείζεο έσο 31.12.2017, όζν θαη γηα εθείλεο πνπ ζα παξαζρεζνύλ από 1.01.2018 θαη
εθεμήο.
Γ. Οη ππεξεζίεο, ησλ νπνίσλ ν ρξόλνο ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην, ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξ. 8 θαη 28 ηνπ λ.
4387/2016, σο ηζρύεη, πξνζαπμάλνληαο αληίζηνηρα ηόζν ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο, όζν θαη ην
ρξόλν αζθάιηζεο, πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ κεληαίσλ
απνδνρώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ από 1.01.2002 θαη εθεμήο.
Γηα όζνπο έρνπλ δηνξηζζεί έσο 30.09.1990, θαζώο θαη γηα όζνπο αλαγλσξίδνπλ ρξόλνπο
ππεξεζίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 22 παξ. 3 ηνπ λ. 3865/2010, σο ηζρύεη, εμαθνινπζνύλ λα
ηζρύνπλ νη νδεγίεο πνπ δόζεθαλ κε ηελ εγθύθιηό καο κε αξηζκ. Φ10042/νηθ.13567/329/8.06.2018,
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη αλαγλσξηδόκελνη ρξόλνη ζπλππνινγίδνληαη κε ην ινηπό ρξόλν
αζθάιηζεο κόλν γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πνζνζηνύ αλαπιήξσζεο ηνπ πίλαθα ηνπ αξζξ.
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8 ηνπ λ. 4387/2016, θαη δελ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ
ζπληάμηκσλ απνδνρώλ από ην 2002 έσο θαη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
Δ. Οη από 1.01.2011 θαη εθεμήο θαηαηαζζόκελνη ζηξαηησηηθνί ή δηνξηδόκελνη πνιηηηθνί ππάιιεινη,
νη νπνίνη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 ηνπ λ. 3865/2010 ππάγνληαη απηνδηθαίσο ζηνλ
θιάδν θύξηαο ζύληαμεο ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ ή ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ, δύλαληαη λα αλαγλσξίδνπλ σο
δηπιάζηεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθώλ θαη
ηξαηησηηθώλ πληάμεσλ (Π.Γ. 169/2007).

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ

