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Θ Ε Μ Α: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016».
Σχετ.: Οι εγκύκλιοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 10/2016 και 21/2016.
Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν.

4387/2016

(ΦΕΚ

85Α΄)

«Δικαιώματα

αντισυμβαλλομένου

συμφώνου

συμβίωσης»

και

επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, που ισχύει από 13.5.2016, «Με τους εγγάμους εξομοιώνονται
πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015 (Α`181) ως προς κάθε
κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου ή της εν γένει κοινωνικο-ασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.»
Υπενθυμίζεται ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4387/2016, για τους
ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι και 12.5.2016, καθώς και για όσους
εφαρμόζονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης οι προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις,
τα επιδόματα συζύγου και τέκνων εξακολουθούν να καταβάλλονται ως προσαύξηση της σύνταξης
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν πριν
την ένταξη τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι από 13.5.2016 (ημερομηνία έναρξης
ισχύος του Ν. 4387/2016) και μετά, θα πρέπει:
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α) να χορηγείται προσαύξηση στη σύνταξη των ασφαλισμένων που είχαν ήδη
συνταξιοδοτηθεί μέχρι και 12.5.2016, καθώς και για όσους εφαρμόζονται ως προς τον υπολογισμό
της σύνταξης οι προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις για αντισυμβαλλόμενο μέρος του
συμφώνου συμβίωσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι οικείες διατάξεις
των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξη τους στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς την προσαύξηση σύνταξης για σύζυγο.
Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 4356/2015
περί λύσεως του συμφώνου συμβίωσης, η οποία επέρχεται: α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται
αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση,
εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο
άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί
γάμος μεταξύ των μερών (παρ. 1) και ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού
εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί
και η σύστασή του (παρ. 2). Επομένως, παροχή που χορηγήθηκε βάσει του συμφώνου
συμβίωσης του νόμου αυτού, πρέπει να διακόπτεται με τη λύση του.
β) να διακόπτεται κάθε παροχή, η χορήγηση της οποίας προϋποθέτει να μην έχει
τελεστεί γάμος -επομένως και το σύμφωνο συμβίωσης των διατάξεων του Ν. 4356/2015.
Έχοντας υπόψη ότι το σύμφωνο συμβίωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4356/2015
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο
ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των μερών του συμφώνου, το οποίο εγγράφεται σε ειδικό βιβλίο του
Ληξιαρχείου, καθώς και το γεγονός ότι οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016 ισχύουν από
13.5.2016, στην περίπτωση που το σύμφωνο συμβίωσης συνήφθη και κατατέθηκε στο αρμόδιο
Ληξιαρχείο πριν από τις 13.5.2016, η λήξη του δικαιώματος παροχών επέρχεται στις 31.5.2016, ενώ
για τα ληξιαρχικά γεγονότα που καταχωρήθηκαν μετά τις 13.5.2016, η λήξη του ανωτέρω
αναφερομένου δικαιώματος επέρχεται στο τέλος του μήνα που καταχωρήθηκαν ως ληξιαρχικό
γεγονός.
2. Εξάλλου, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 56
του Ν. 4356/2015, διάταξη η οποία αρχίζει να ισχύει 6 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού,
δηλαδή στις 24.6.2016, «Σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη
επιλέξουν να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά τους όρους της
παραγράφου 1 του άρθρου 62». Στην παρ. 1 του άρθρου 62 προβλέπεται συγκεκριμένα ότι «τα
σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου
εξακολουθούν να διέπονται από το ν. 3719/2008. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος
νόμου εφαρμόζονται και στα σύμφωνα αυτά. Τα μέρη έχουν δικαίωμα να υπαχθούν συνολικά στις
διατάξεις του παρόντος νόμου με συμβολαιογραφική πράξη. Αντίγραφο της πράξης καταχωρίζεται στο
ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου, όπου είχε καταχωριστεί και η σύσταση του συμφώνου.»
Επομένως, με τα σύμφωνα συμβίωσης που είχαν καταρτιστεί μέχρι και τις
23.12.2015, οι αντισυμβαλλόμενοι δεν εξομοιώνονται με τους εγγάμους ως προς κάθε
κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του
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Ν. 4387/2016 ή της εν γένει κοινωνικο-ασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας. Ωστόσο, τα
πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του Ν. 4356/2015 με
συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας πρέπει να καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του
Ληξιαρχείου όπου είχε καταχωριστεί και η σύσταση του συμφώνου.
Όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016 στις συντάξεις
που χορηγούνται λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.
4387/2016), θα ενημερωθείτε με ξεχωριστή εγκύκλιο.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα.
Συν.: ΦΕΚ 85Α/12.5.2016 (σελ. 2187, 2195)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γρ. Γεν. Διευθύντριας Απονομής Συντάξεων
3. Γρ. Γεν. Διευθύντριας Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών
4. Γρ. Διευθύντριας Απονομής Συντάξεων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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2187

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ−
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί−
ων και άλλες διατάξεις.

3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ−
γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους
του Ε.Φ.Κ.Α..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύ−
ρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και
εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο
τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφα−
λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν
εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά−
λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό
εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ−
νταξης καταβάλλεται ανά μήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις
σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήμα−
τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ −
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας,
με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής
δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.
Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβά−
νει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας,
το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις
προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνι−
κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως
ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό−
νοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών
και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το
Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι−
μότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας
και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους
όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει−
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουρ−
γείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ−
στήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α.
είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό
Συμβούλιο.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου,
όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του πα−
ρόντος. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών
αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή ει−
σφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον
ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου
ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη,
στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί
των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το
μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει
διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευ−
ταίου μήνα απασχόλησης αναπροσαρμοσμένων κατά
την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό
ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε
τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνω−
ρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ,
οπότε παρέχεται έκπτωση 15%.
γ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους
εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς και κλά−
δους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνω−
ρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά
του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από
προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Διαδικασίες αναγνώρισης
χρόνων ασφάλισης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί
με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συ−
νεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την ολοκλήρωσή τους,
βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
δ. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης σύμφωνα με το
άρθρο 18 του παρόντος.
2. α. Υπάλληλοι που εσφαλμένα έχουν υπαχθεί στην
ασφάλιση του Δημοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι
παραμένουν στην Υπηρεσία, συνεχίζουν την ασφάλισή
τους στον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την αποχώρησή τους από την
Υπηρεσία.
β. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφά−
λιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων
και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋπο−
θέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α.
εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την
οποία υπήχθησαν στην ασφάλισή των εντασσόμενων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων. Χρόνος για
τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές
στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς
και κλάδους, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋπο−
θέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης
στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές
δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση
διαγραφής.
3. Κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις δια−
τάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.
Άρθρο 16
Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου
συμφώνου συμβίωσης
Με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμ−
βαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015
(Α΄ 181) ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα,
παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του παρόντος νόμου ή της εν γένει κοινωνικο−
ασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.

2195

Άρθρο 17
Παράλληλη ασφάλιση
1. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γε−
νικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεω−
τική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς
ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν
για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα
τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές
καθορίζονται από τον παρόντα νόμο. Στην περίπτωση
αυτή για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελματική δρα−
στηριότητα δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση καταβολής
ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του άρ−
θρου 39 παράγραφος 3.
2. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε,
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
κάθε εντασσόμενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, όπως ίσχυ−
αν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική
υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φο−
ρείς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις προ−
βλεπόμενες στο άρθρο 5 παράγραφο 1 του παρόντος
ασφαλιστικές εισφορές.
3. Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος άρθρου, παλαιοί ασφαλισμένοι, για τους οποίους
υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή
περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να
καταβάλλουν προαιρετικά, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης, διπλές εισφορές επί των αποδοχών τους και
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ώστε να
συμπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελί−
ωση δικαιώματος και δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση
της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το
συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου
ή την εισφορά των άρθρων 39 ή 40.
4. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της
σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρ−
μόζεται το άρθρο 8 και η επιπλέον παροχή, για κάθε
έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπο−
λογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075%
για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.
Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προ−
κύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της
επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρ−
μόζονται αναλόγως.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, πλην της παρα−
γράφου 4, εφαρμόζονται από την 1.1.2017.
6. Το άρθρο 39 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), καθώς και
κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα
του παρόντος καταργούνται.
Άρθρο 18
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ανε−
ξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση δικαι−
ούνται από την 1.1.2017, να συνεχίσουν προαιρετικά την
ασφάλισή τους: α) εάν έχουν πραγματοποιήσει στην
υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη, εκ
των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος εντός της τε−
λευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας
και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία

