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ΠΡΟ : ΔΦΚΑ
Α. Γπαθείο Γιοικηηή
Αγ. Κσλ/λνπ 8
102 41 Αζήλα
Β. Γενική Γ/νζη
Απονομών ςνηάξεων
Αθαδεκίαο 22
106 71 Αζήλα

ΘΔΜΑ: «Παπέσονηαι οδηγίερ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηος άπθπος 20 ηος
ν.4387/2016 ζε ζςνηαξιούσοςρ πος είναι παπάλληλα και δικαιούσοι πνεςμαηικών
δικαιωμάηων»

Καηόπηλ ζρεηηθώλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
λ.4387/2016 ζε ζπληαμηνύρνπο πνπ θαηέρνπλ πλεπκαηηθά δηθαησκαηα, ζαο ελεκεξώλνπκε ηα
αθόινπζα:
1. ύκθσλα κε ην λ.2121/1993, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, νη πλεπκαηηθνί
δεκηνπξγνί, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ, απνθηνύλ πάλσ ζ' απηό πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, πνπ
πεξηιακβάλεη, σο απνθιεηζηηθά θαη απόιπηα δηθαηώκαηα, ην δηθαίσκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ
έξγνπ (πεξηνπζηαθό δηθαίσκα) θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο δεζκνύ
πξνο απηό (εζηθό δηθαίσκα).
Δπίζεο, ην άξζξν 29 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ πξνβιέπεη όηη, ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία
δηαξθεί όζν ε δσή ηνπ δεκηνπξγνύ θαη εβδνκήληα (70) ρξόληα κεηά ην ζάλαηό ηνπ, πνπ
ππνινγίδνληαη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ην νπνίν έπεηαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ δεκηνπξγνύ.
2. Όπσο είλαη γλσζηό, κε ην άξζξν 20 παξ.1 ηνπ λ.4387/2016 πξνβιέπεηαη όηη, ζηνπο εμ
ηδίνπ δηθαηώκαηνο ζπληαμηνύρνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη όισλ ησλ θνξέσλ, ηακείσλ, θιάδσλ ή
ινγαξηαζκώλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηόηεηα
ππνρξεσηηθώο ππαθηέα ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., νη αθαζάξηζηεο ζπληάμεηο θύξηεο θαη
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επηθνπξηθέο θαηαβάιινληαη κεησκέλεο ζε πνζνζηό 60% γηα όζν ρξόλν δηαηεξνύλ ηε
δξαζηεξηόηεηα.
3. Οη πλεπκαηηθνί δεκηνπξγνί απνθηνύλ ην δηθαίσκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ ηνπο
κε ηε δεκηνπξγία απηνύ θαη ην δηθαίσκα απηό δηαηεξείηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, κε
απνηειέζκα λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνθνκίδνπλ έζνδα από ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ
ηνπο γηα πνιιά έηε κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ.
H ιήςε εζόδσλ από πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα έξγσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε ρξόλν πνιύ
πξνγελέζηεξν ηεο έλαξμεο ζπληαμηνδόηεζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπληζηά αλάιεςε
δξαζηεξηόηεηαο κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζε πνπ απνηειεί θαη πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ πεξί απαζρόιεζεο ζπληαμηνύρσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ λ.4387/2016. πλεπώο
ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ζπληαμηνύρσλ νη νπνίνη θαηέρνπλ είηε πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα είηε
ζπγγεληθά δηθαηώκαηα, από ηα νπνία απνθνκίδνπλ έζνδα, δελ εθαξκόδεηαη ην άξζξν 20 ηνπ
λ.4387/2016 θαη σο εθ ηνύηνπ δελ πξνθαινύληαη κεηώζεηο ζην πνζό ηεο ρνξεγνύκελεο ζύληαμεο.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ :
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφ. Υπουργού
Γραφ. Υφυπουργού Κ.Α.
Γραφ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
Όλες οι Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης (Δ17)
Τμήματα Α, Β, Γ & Δ΄

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
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