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Αριθμ. Πρωτ.
Τ01/652/24
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ. : 76

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συνημμένος
πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά χρόνων

ΣΧΕΤ. :

ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.»
Οι με αριθ. 12/2011, 13/2011 & 65/2011 Εγκ. της Δ/νσής μας.

Σας κοινοποιούμε το υπ΄ αριθμ. Φ20021/21357/640/30-9-2011
έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. με το οποίο δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για την
αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης των άρθρων 39 & 40 του
Ν.3996/2011 στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και σας γνωρίζουμε ότι :
Οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αποκλείονται από το πεδίο
εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011.
Για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εξακολουθούν να
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2084/92, όπως αυτό ίσχυε έως
την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.
Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι οι
ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., δεν μπορούν να τύχουν αναγνωρίσεων και να
εξαγοράσουν τους χρόνους ασφάλισης που ορίζονται στα άρθρα 39 & 40 του
Ν.3996/2011.
Επισημαίνεται ότι, κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων,
αποφάσεις αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου ασφάλισης που εκδόθηκαν κατ΄
εφαρμογή της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 είναι μη σύννομες.
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Για το λόγο αυτό :
Α.

αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, για αναγνώριση
στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 (σχετ. Εγκ.
12/2011), πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να ισχύουν με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2084/92.

Β.

αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, για αναγνώριση χρόνου
σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου
10 του Ν.3863/2010 (σχετ. Εγκ. 13/2011), θα πρέπει να
ανακληθούν και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης οι
εισφορές που έχουν καταβληθεί να επιστραφούν ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες κατά τα γνωστά (παρ. 8
άρθρο 27 Ν.1846/51).

Συν/να : 2 φύλλα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

•

•

C:ΚΕΜΕΝΑ\2011\ΓΑΒΟΤΣΗ \ΕΓΚΥΚΛ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Γρ. κ. Διοικητή
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Γραφείο Προέδρου
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Δ/νση Ασφ/σης – Εσόδων
Πειραιώς 9-11, 10552 Αθήνα
Γρ. κ.κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
Γρ. κ. κ. Συντονιστών
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (με την παράκληση για την
άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.)
Ομάδα Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα
Υποδομών
Ηλεκτρονικής
Εξυπηρέτησης
&
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΤΕΑΔΥ (τ.Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.)
Όθωνος 10, 105 57Αθήνα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κωδικας: 10110
Fax
: 2103368148
Τηλέφωνα : 2103368156, -7
E-mail
: proasf@ggka.gr

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: Φ20021/21357/640
Προς: ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Διοίκηση
Δ/νση Ασφάλισης - Εσόδων
Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης
Αγ. Κωνσταντίνου 8
102 41 Αθήνα
Κοιν.:

ΕΤΕΑΜ
α. Γραφείο Προέδρου
β. Δ/νση Ασφάλισης - Εσόδων
Πειραιώς 9 -11
105 52 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ.
Σχετ.: α) Το με αριθμ. πρωτ. Τ01/652/17/26.8.2011 έγγραφό σας.
β) Η με αριθμ. πρωτ. Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 εγκύκλιος του Υπουργείου μας.
Σε απάντηση του (α) σχετικού εγγράφου σας και σε συνέχεια της (β) σχετικής εγκυκλίου του
Υπουργείου μας, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170
Α΄), σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.α. Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011, οι
διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για τους ασφαλισμένους που
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από
1.1.2011 και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010, δηλαδή με βάση
τις προσαυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις που οι διατάξεις αυτές ορίζουν για τους φορείς
κύριας ασφάλισης και οι οποίες, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2084/1992, ισχύουν
και στους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
β. Πέραν αυτού, επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3996/2011 έχουν
αναδρομική ισχύ από 1.1.2011, ανεξάρτητα δηλαδή από τον ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών
αιτήσεων περί αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, πριν ή μετά τη δημοσίευση του νόμου.
Συνεπώς, η παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του
ν. 3996/2011 και η ισχύς της οποίας θα άρχιζε από 1.1.2011, καθίσταται ανενεργός.
2. Όπως είναι γνωστό, με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2084/1992, οι
ειδικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
(ΕΤΕΑΜ) εξακολούθησαν να ισχύουν, κατ’ εξαίρεση της πλήρους εναρμόνισης των συνταξιοδοτικών
προϋποθέσεων των φορέων επικουρικής ασφάλισης με τις διατάξεις του φορέα κύριας ασφάλισης
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των ασφαλισμένων τους. Συνεπεία αυτού, βασική προϋπόθεση

για την απονομή επικουρικής

σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ παραμένει η προηγούμενη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου, για την ίδια
αιτία, από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών, και η πραγματοποίηση 4.500
ημερών επικουρικής ασφάλισης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος. Σε καμία, λοιπόν,
περίπτωση οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ΕΤΕΑΜ δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10 του
ν. 3863/2010.
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι, οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται από το
ΕΤΕΑΜ εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011,
το οποίο προβλέπει ότι, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που
ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010, καθώς και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από
1.1.2011 και εφεξής, με βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιούνται με το άρθρο
10 του ν.3863/2010, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του
ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010. Με άλλα λόγια, οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 3996/2011.
4. Με δεδομένη τη ρητή νομοθετική ρύθμιση της παρ. 7 του εν λόγω άρθρου, οι αποφάσεις
αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνων ασφάλισης που εκδόθηκαν από το ΕΤΕΑΜ, κατ’ εφαρμογή της
παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, είναι μη σύννομες και πρέπει οίκοθεν να ανακληθούν ή να
τροποποιηθούν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε έως την
αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.
Στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του
ασφαλισμένου, τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί στο ΕΤΕΑΜ για την αναγνώριση και εξαγορά
χρόνων ασφάλισης, βάσει των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, πέραν των
ρητώς αναφερόμενων στην αρχική μορφή του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (π.χ. χρόνος σπουδών)
επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω και την ενημέρωση των ασφαλισμένων
σας.
Ο Υπουργός
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας ΚΑ
4. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας ΔΥ
5. Όλες τις Δ/νσεις της ΓΓΚΑ
& το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
6. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης – Τμήμα Α΄
(3 αντίγραφα)

Γεώργιος Κουτρουμάνης
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