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ΘΕΜΑ :

«Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. πλασματικού
χρόνου παιδιών, κατόπιν εξαγοράς, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησής
τους ή υιοθεσίας τους, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39
του Ν.3996/5-8-2011»

ΣΧΕΤ. :

α)
β)

γ)
δ)

Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 7 του Ν.3029/2002, 141 παρ. 1 του
Ν.3655/2008 & 39 του Ν.3996/5-8-2011.
Οι υπ΄ αριθμ. :
Φ80000/οικ.22458/1664/2-9-2010
Φ80000/οικ.9240/597/11-8-2011 &
Φ80000/21395/1450/6-10-2011 ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι υπ΄ αριθμ. 114/2004 & 26/2009 εγκύκλιοι της Δ/σης Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ.
Τα υπ΄ αριθμ. Σ40/34/20-4-2010 & Σ40/56/8-4-2011 Γενικά
Έγγραφα της Δ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.3996/5-8-2011
(ΦΕΚ 170/5-8-2011 τ.Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»,
σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
πλασματικού χρόνου παιδιών
καθώς και την υπ’ αριθμ.
Φ80000/οικ.9240/597/11-8-2011
ερμηνευτική
εγκύκλιο
της
Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία παρέχονται σχετικές
διευκρινίσεις και οδηγίες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή
τους :
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Α.

ΓΕΝΙΚΑ - ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του Ν.3996/5-8-2011 επέρχονται πολλές και
σημαντικές μεταρρυθμίσεις, στα μέχρι σήμερα ισχύοντα, όσον αφορά την
αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .
Συγκεκριμένα , με τις κοινοποιούμενες διατάξεις , μεταξύ άλλων, προβλέπεται:
1.

Αυτοτελές δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου
παιδιών στον ασφαλισμένο πατέρα και όχι εκχώρηση
δικαιώματος αναγνώρισης από την ασφαλισμένη μητέρα, όπως
προβλεπόταν σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς.

2.

Το δικαίωμα αναγνώρισης επεκτείνεται και στους
ασφαλισμένους του ΝΑΤ, που ήταν εκτός πεδίου εφαρμογής
των εν λόγω διατάξεων.

3.

Το δικαίωμα αναγνώρισης μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο από τον
ένα γονέα, αλλά και από τους δύο και για το ίδιο παιδί.

4.

Δεν τίθεται πλέον περιορισμός του δικαιώματος άσκησης σε
σχέση με την ημερομηνία γέννησης ή υιοθεσίας του παιδιού,
κατά συνέπεια η αναγνώριση μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως του
χρόνου γέννησης ή υιοθεσίας των παιδιών.

5.

Το αίτημα για αναγνώριση δεν απαιτείται να συνυποβάλλεται
με συνταξιοδοτικό αίτημα, αλλά μπορεί να υποβληθεί
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του ασφαλιστικού βίου των
ασφαλισμένων.

6.

Από την άσκηση του δικαιώματος αναγνώρισης εξαιρούνται οι
συνταξιούχοι, δεδομένου ότι ,από την γραμματική διατύπωση
των κοινοποιούμενων διατάξεων προκύπτει ότι, η συγκεκριμένη
αυτή κατηγορία είναι εκτός πεδίου εφαρμογής των εν λόγω
διατάξεων.

7.

Για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου η συνολική
εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου βαρύνει τους ίδιους τους
ενδιαφερόμενους και όχι του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
όπως προβλεπόταν από το προϊσχύον καθεστώς.
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Β.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις , η παρ. 7 του άρθρου 4
του Ν.3029/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 141 του
Ν.3655/2008 αντικαθίσταται εκ νέου με τις διατάξεις του άρθρου 39 του
Νόμου 3996/5-8-2011 και ορίζεται ότι: «Στους ασφαλισμένους των φορέων
Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού
Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα
συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από
1/1/2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010,
αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος
ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη ή 600 ημέρες
ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο».
Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3996/2011 θεσπίζεται ρητή
διαφοροποίηση ως προς το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται (άρθ. 141 του
Ν. 3655/2008 ή άρθ. 39 του Ν. 3996/2011), με κριτήριο τις προϋποθέσεις με
τις οποίες θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Συγκεκριμένα:
α) Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 141 του Ν. 3655/2008, όπως
αυτές αναφέρονται στην εγκύκλιο 26/2009 (δηλ. αναγνώριση
χρόνου χωρίς καταβολή εισφορών για παιδιά που γεννήθηκαν
μετά το 2000) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τους
ασφαλισμένους
οι
οποίοι
θεμελιώνουν
δικαίωμα
συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι
31/12/2010 (δηλαδή όχι με τις προσαυξημένες χρονικές ή
ηλικιακές προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθ. 10
του Ν . 3863/2010).
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, για την αναγνώριση του πλασματικού
χρόνου παιδιών εφαρμόζονται οι οδηγίες που σας έχουν σταλεί για το άρθρο
141 του Ν. 3655/2008 με την εγκύκλιο 26/2009 και τα Γενικά Έγγραφα
Σ40/34/20.4.2010 και Σ40/56/8.4.2011.
β) Οι κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 39, εφαρμόζονται
για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλισμένες που
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις
(χρονικές και ηλικιακές) που διαμορφώνονται και ισχύουν
από 1/1/2011 και εφεξής, με βάση τις προσαυξημένες
προϋποθέσεις που θέτει το άρθ. 10 του Ν. 3863/2010.
Με τις νέες ρυθμίσεις θεσπίζεται δυνατότητα αναγνώρισης του
πλασματικού χρόνου των παιδιών, συγχρόνως και για τους δύο γονείς
ασφαλισμένους σε φορείς Κύριας Ασφάλισης, υπό τις ίδιες ακριβώς
προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης ή υιοθεσίας των
παιδιών.
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Ο συνολικός χρόνος που αναγνωρίζεται ανέρχεται και πάλι στα πέντε
(5) έτη ή 1500 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο και είναι 300 ημέρες ασφάλισης για
το πρώτο παιδί , 600 ημέρες ασφάλισης για το δεύτερο παιδί και 600 ημέρες
για το τρίτο.

1.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Ο ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση
του ποσού της σύνταξης στις περιπτώσεις που το δικαίωμα έχει ήδη
θεμελιωθεί, (μετά την 1/1/2011), υπό την προϋπόθεση ότι, οι ασφαλισμένοι
έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής
ασφάλισης.
Σύμφωνα δε με ρητή αναφορά στην κοινοποιούμενη διάταξη, ο εν
λόγω πλασματικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις:

• Των μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων
(5.500 Η.Ε.).

• Των γονέων αναπήρων τέκνων καθώς και των συζύγων και
αδελφών αναπήρων (7.500 Η.Ε.).

• Των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στον Κανονισμό Βαρέων

και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (4.500, από τις οποίες 3.600
στον Κ.Β.Α.Ε.).

Επίσης, δε συνυπολογίζεται για θεμελίωση ούτε για προσαύξηση
του ποσού της σύνταξης στις περιπτώσεις που για τη συνταξιοδότηση γίνεται
χρήση των διατάξεων :

¾

του ν. 3717/2008 (συνταξιοδότηση εργαζομένων στην Ο.Α.)
και

¾

των άρθ. 74 του Ν. 3371/2005 και 34 του Ν. 3762/2009
που αφορούν συνταξιοδότηση του προσωπικού του ΟΤΕ
(σχετική εγκύκλιος 31/2010).
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Αντίθετα, λαμβάνεται υπόψη για όλες τις υπόλοιπες διατάξεις,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αυξάνουν τις ημέρες εργασίας από
10.000 και 10.500 σε 12.000, των διατάξεων που προβλέπουν αύξηση του
ορίου ηλικίας όταν υπάρχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 7.500
ημέρες στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καθώς και της
διάταξης με 4.500 ημέρες, αφού δεν υφίσταται για την περίπτωση αυτή
εξαίρεση.
Δεδομένου όμως ότι ,οι νέες ρυθμίσεις αφορούν μόνο τους
ασφαλισμένους οι οποίοι για τη συνταξιοδότησή τους κάνουν χρήση διατάξεων
που ορίζουν αυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις, πρακτικά η
δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών για τη συμπλήρωση
των 4.500 ημερών ασφάλισης αφορά μόνο τις γυναίκες ασφαλισμένες και
όχι τους άνδρες, αφού οι συγκεκριμένοι δεν θίγονται ούτε ως προς τις χρονικές
ούτε ως προς τις ηλικιακές προϋποθέσεις.
Επίσης, επιπλέον του αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου παιδιών,
μπορεί να αναγνωριστεί από τους ενδιαφερόμενους και ο χρόνος γονικής
άδειας ανατροφής παιδιών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 5 του Ν.1483/84 , όπως αυτές ισχύουν.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο εν λόγω πλασματικός χρόνος δε
λαμβάνεται υπόψη για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
1. Γυναίκα ασφαλισμένη, η οποία το έτος 2013 συμπληρώνει το 60ό
έτος της ηλικίας και έχει πραγματοποιήσει 4.200 ημέρες εργασίας,
μπορεί με αναγνώριση πλασματικού χρόνου για παιδιά, κατόπιν
εξαγοράς, να θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη λόγω
γήρατος, την οποία θα λάβει με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της
ηλικίας της.
2. Γυναίκα ασφαλισμένη, η οποία το έτος 2010 κατοχύρωσε το όριο
ηλικίας των 55 ετών για να λάβει πλήρη σύνταξη ως μητέρα
ανηλίκου, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο παιδιών για
προσαύξηση του ποσού της σύνταξής της, μόνο βάσει των
διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 141 του ν. 3655/2008, χωρίς την
καταβολή εισφορών.
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2.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΕΤΑΜ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αναγνωρίσει τον πλασματικό
χρόνο παιδιών ως χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα προσέρχεται στις
Υπηρεσίες μας και συγκεκριμένα στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου
κατοικίας του και θα υποβάλει σχετική αίτηση, σύμφωνα με το υπ’αριθμ.1
συνημμένο υπόδειγμα αίτησης.
Σημειώνουμε ότι, το δικαίωμα για την εν λόγω αναγνώριση είναι
απρόθεσμο, δεδομένου ότι, δεν τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία στο νόμο,
εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί, η δε αίτηση αναγνώρισης μπορεί να
υποβληθεί ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο
ασφαλισμένος ή η ασφαλισμένη στο φορέα, προκειμένου όμως να
συνυπολογισθεί και να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά ο χρόνος αυτός από τον/την
ασφαλισμένο/η θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12
έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.
Η σχετική αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε
προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις
επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κατοχυρώσει, ακόμα και ταυτόχρονα με την
αίτηση συνταξιοδότησης αλλά σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία
αίτησης συνταξιοδότησης, (εφόσον καθίσταται συνταξιούχος από
αιτήσεως). Ευνόητο είναι ότι, ο μέγιστος δυνατός αναγνωριστέος
πλασματικός χρόνος θα είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτός που αντιστοιχεί
στο έτος εκείνο, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμούν οι ασφαλισμένοι να
κατοχυρώσουν. (σχετ. Φ80000/21395/1450/6-10-2011 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.).

¾

Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση ταυτόχρονα με
την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση υποβληθεί
ταυτόχρονα με την αίτηση για συνταξιοδότηση, μετά την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαίωσης, οι υπηρεσίες απονομών θα πρέπει να ενημερώνουν τις
υπηρεσίες εσόδων για το χρόνο στον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό
δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που ζητά να αναγνωρίσει ο
ασφαλισμένος.
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¾

Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση σε
προγενέστερο
χρόνο από αυτόν της αίτησης για
συνταξιοδότηση.

Στην περίπτωση που η αίτηση για την αναγνώριση υποβληθεί σε
προγενέστερο χρόνο από αυτόν της υποβολής της αίτησης για
συνταξιοδότηση και δεν έχει προηγηθεί η ανακεφαλαίωση του χρόνου
ασφάλισης, ο ασφαλισμένος με αίτησή του ενημερώνει την αρμόδια
Υπηρεσία Εσόδων για το χρόνο που επιθυμεί να αναγνωρίσει και για τον
χρόνο θεμελίωσης, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη στην περίπτωση
που, κατά την επεξεργασία της αίτησης για συνταξιοδότηση διαπιστωθεί ότι, το
δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις
επικαλείται.

3.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ –
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σε περιπτώσεις που συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός
φορείς Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο το δικαίωμα αναγνώρισης του
ανωτέρω χρόνου ασκείται σε ένα μόνο φορέα Κύριας Ασφάλισης, κατόπιν
επιλογής.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εν λόγω αναγνώριση :
• Αίτηση της/του ενδιαφερόμενης/ου
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από το οποίο να
•

προκύπτει ο αριθμός των τέκνων της/του ενδιαφερόμενης/ου.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος
θα δηλώνει ότι :
α) ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί
σε άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, ούτε θα υποβληθεί στο
μέλλον παρόμοιο αίτημα
β) γνωρίζει ότι, οι εισφορές που θα καταβληθούν για την εν λόγω
αναγνώριση δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο
αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου πραγματοποιείται με έκδοση
απόφασης επί της υποβληθείσας σχετικής αίτησης από τον Διευθυντή του
Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του /της ασφαλισμένου/ης.
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4.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΠΟΣΟΣΤΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου παιδιών γίνεται στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ, κατόπιν εξαγοράς, με την καταβολή, για κάθε μήνα, ποσού
υπολογιζόμενου με ποσοστό 20% για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑΕΤΑΜ , επί του 25πλασίου του ΗΑΕ (Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη) ,
όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Επισημαίνουμε ότι, το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για χρονικές
περιόδους μέχρι 30-6-2011 ανέρχεται σε 33,04 € διαμορφώνεται δε αυτό από 17-2011 μέχρι 29-6-2012 σε 33,57 € και κατά συνέπεια, για αιτήσεις
αναγνώρισης που έχουν υποβληθεί μέχρι 30-6-2011 το ποσό της εξαγοράς
καθορίζεται
σε
165,20
ευρώ
για
κάθε
μήνα
αναγνώρισης
(33,04 ευρώ Χ 25 ημέρες Χ 20%), ενώ για αιτήσεις που υποβλήθηκαν /ή θα
υποβληθούν από την 1-7-2011 έως 30/6/2012 το ποσό διαμορφώνεται σε 167,85
ευρώ (33,57 Χ 25 ημέρες Χ 20% ) για κάθε μήνα αναγνώρισης.
Σημειώνουμε ότι, το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται στο σύνολό
του από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

ΤΗΣ

ΕΞΑΓΟΡΑΣ

–

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ μέσα σε
τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης με έκπτωση 15%, είτε σε
μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από
αυτόν στον οποίο κοινοποιείται η απόφαση στον ενδιαφερόμενο. Η τυχόν
καθυστέρηση καταβολής της δόσης πέραν του μηνός, εντός του οποίου πρέπει
να καταβληθεί, συνεπάγεται επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη κατά τα ισχύοντα
στην νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Σε περίπτωση που κατατεθεί αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον χρόνο
εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από την σύνταξη
και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης. Συνεπώς
είναι δυνατή η παρακράτηση του ποσού εξαγοράς από την σύνταξη.
Επισημαίνουμε ότι, εισφορές που θα καταβληθούν για την
αναγνώριση χρόνου με βάση τις παρούσες διατάξεις, δεν επιστρέφονται ακόμα
και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
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6.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ

Ο συνολικός χρόνος (συμπεριλαμβανομένου και του πλασματικού
χρόνου παιδιών) ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί και κατ’ επέκταση να
συνυπολογιστεί, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όσο και για την
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε:

¾

τέσσερα (4) έτη ή σαράντα οχτώ (48) μήνες για όσους
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός τους έτους 2011

¾

πέντε (5) έτη ή εξήντα (60) μήνες για όσους θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012

¾

έξι (6) έτη ή εβδομήντα δύο (72) μήνες για όσους θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013

¾

επτά (7) έτη ή ογδόντα τέσσερις (84) μήνες για όσους
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και
μετέπειτα.

Επισημαίνεται ότι, χρόνοι ασφάλισης που έχουν αναγνωριστεί βάσει
άλλων διατάξεων αφαιρούνται από τον συνολικό χρόνο που μπορεί να
αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το έτος
θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (σχετ. η αριθμ. Φ80000/οικ.9240/597/11-8-2011
εγκύκλιος της ΓΓΚΑ σελ.4).

7.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
διευκρινιστικές οδηγίες παρέχονται με την Εγκ. 76/2011 της Διεύθυνσής μας.
Συν/να. : 28 φύλλα
Υπόδειγμα Νο 1 αιτήσεως
Υπόδειγμα Νο 2 αποφάσεως
Υπόδειγμα Νο 3 υπεύθυνης δηλώσεως

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Γρ. κ. Διοικητή
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
Γρ. κ. κ. Συντονιστών
Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση
αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ.
Επιχειρήσεων κ.α.)
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα
Σ.Ε.Β.
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα
Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας
Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α.)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων
Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537 Πειραιάς
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα
Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα
Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη

10

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων
Νομού Θεσ/νίκης
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου
Κανακάρη 46 - 52, 26221 Πάτρα
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Ελλάδος
Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Α΄ Συντ/σης & Ροής Εφαρμογών
Τμήμα Β΄
Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος, 11745 Αθήνα
Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Ομάδα Υποέργου Παροχών
Πατησίων 12, Αθήνα
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Υπόδειγμα Νο 1
ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ :

ΕΠΩΝΥΜΟ : ....................................................................
ΟΝΟΜΑ

: ....................................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ : .................................
ΟΔΟΣ

: .....................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ : .....................................................................
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ : ...........................................................
ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ....................................................

Το………… Υποκ/μα Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ
.................................................................
Τμήμα Εσόδων

Παρακαλώ να αναγνωρίσετε ως χρόνο
ασφάλισης
στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
πλασματικό χρόνο ……….. (
)
παιδιού/ών………………… ημερών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
39 του Ν. 3996/5-8-11.
Επιπρόσθετα σας γνωρίζω ότι ,
επιθυμώ να καταβάλω τις αναλογούσες
ασφαλιστικές εισφορές για την εν
λόγω αναγνώριση εφάπαξ / σε δόσεις/
παρακράτηση από τη σύνταξη.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ..................................................................

..............Αιτ...............
ΑΜΚΑ : .............................................................................
Α.Μ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : ..................................................
Α.Φ.Μ.: ……………………………………………………

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών
Αθήνα ................................................................
Συνημμένα :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω :
ΕΠΩΝΥΜΟ
: .............................................................................
ΟΝΟΜΑ
: .............................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
: .............................................................................
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ
: .............................................................................
ΑΡ.ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
: .............................................................................
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ. – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ :

: .............................................................................
: .............................................................................
Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή
αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

επικυρωμένο
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση ασφαλισμένης / ου.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης , από το οποίο να προκύπτει ο
αριθμός των αποκτηθέντων τέκνων .
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι :
α) Ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο
Φορέα Κύριας Ασφάλισης, ούτε θα υποβληθεί στο μέλλον παρόμοιο
αίτημα
β) Γνωρίζει ότι, οι εισφορές που θα καταβληθούν για την εν λόγω αναγνώριση
δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν
επαρκεί για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
4. Φωτοτυπία ταυτότητας ασφαλισμένης / ου

ΠΡΟΣΟΧΗ
¾ Οι χρόνοι ασφάλισης που έχουν αναγνωρισθεί βάσει άλλων
διατάξεων αφαιρούνται από τον συνολικό χρόνο που μπορεί να
αναγνωρίσει ο /η ασφαλισμένος/η κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το
έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.

¾ Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανακεφαλαίωση χρόνου
ασφάλισης, η αναγνώριση του χρόνου γίνεται με ευθύνη της/του
ενδιαφερόμενης/ου ως προς το χρόνο θεμελίωσης .

¾ Σε περίπτωση που δεν θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης , οι
εισφορές που έχουν καταβληθεί για
πλασματικών χρόνων δεν επιστρέφονται.

την

αναγνώριση

των
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Υπόδειγμα Νο 2
Αθήνα ..............20...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμ. Πρωτ.

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

……………………Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
………………….......……………………
Τμήμα Εσόδων
Ταχ. Διεύθυνση : ………………………….
Πληροφορίες
: .…………………….…...
Αριθ. τηλεφώνου : .………………………...
FAX
: …………………………
E – mail
: ………………………….
ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πλασματικού Χρόνου
παιδιών τ… ασφαλισμέν… .…………………………………................
Α.Μ.Α. ………………., Α.Μ.Κ.Α…………………. σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.3996/5-8-2011 »
ΑΠΟΦΑΣΗ
........ Διευθυντ...... του .......…....... Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ……………………….......

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ.8 του ΑΝ.1846/51 «Περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και 119 του Κανονισμού Ασφάλισης
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.7 του Ν.3029/2002 , 141 παρ.1
του Ν.3655/2008 ,10 παρ. 18 του Ν.3863/2010 , 39 και 40 του
Ν.3996/5-8-/2011 .
3. Την με αριθμ. ……………………… αίτηση τ… ασφαλισμέν…….
………………………………………………ΑΜΑ………………..
ΑΜΚΑ……………………………. .
4. Την από ……………Υπεύθυνη Δήλωση τ… ασφαλισμέν….καθώς
και το υπ’αριθμ…………… Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης Δήμου……………… από το οποίο προκύπτει ο
αριθμός των τέκνων του ενδιαφερόμενου.
5. Την από ……………………… εισήγηση του Τμήματος Εσόδων.
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Σκεπτόμενοι σύμφωνα με το νόμο
• Επειδή ο/η ανωτέρω με την από …………… αίτησή τ… ζητά να
αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο παιδιών στην ασφάλιση του
Κλάδου Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.3996/5-8-2011 .
• Επειδή για τ.. ανωτέρω ασφαλισμέν…., όπως προκύπτει από το
Πιστοποιητικό
Οικογενειακής
Κατάστασης
έχει
αποκτήσει……………..( ) τέκνο/α από τα οποία ζητά να
αναγνωρίσει συνολικά χρόνο ……....................................................
……………………………………… (…….) ημέρες.
• Επειδή για την εν λόγω αναγνώριση στην ασφάλιση του Κλάδου
Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι εισφορές υπολογίζονται με
βάση το ποσοστό 20% και το 25πλάσιο του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ), που ισχύει κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.
• Επειδή, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το ΗΑΕ έχει
διαμορφωθεί σε ………..ευρώ .
• Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να καταβληθούν
εισφορές
ποσού…………….ευρώ
(ΗΑΕ…………ευρώ
Χ………ημέρες Χ……….%) τις οποίες ο/η αιτ………. ζήτησε να
καταβάλει εφάπαξ /σε δόσεις/ με παρακράτηση από τη σύνταξη .
• Επειδή, στην περίπτωση που οι ανωτέρω εισφορές καταβληθούν
εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της παρούσας ,
παρέχεται έκπτωση 15% και συνεπώς , το σύνολο των
οφειλομένων
εισφορών
διαμορφώνεται
σε
…………………………….ευρώ ( ………………..Χ85%).
• Επειδή επί εξόφλησης του ποσού με δόσεις , ο αριθμός αυτών
ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών, ο /η δε αιτ…..
ζήτησε την με δόσεις(……….) καταβολή, της πρώτης (δόσης )
καταβαλλόμενης μέχρι το τέλος του επόμενου της κοινοποίησης
μήνα, κάθε μιας δε από τις υπόλοιπες μέχρι το τέλος κάθε
επόμενου μήνα.
• Επειδή ο /η αιτ……… θεμελιώνει με τον αναγνωριζόμενο χρόνο
συνταξιοδοτικό δικαίωμα , ζητεί δε να εξοφληθεί το σύνολο των
εισφορών(……………….. ευρώ) με παρακράτηση από τη σύνταξη
ποσού ίσου με το ¼ αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Την αναγνώριση στ…… ασφαλισμέν…………………………………..
……………………………………………………………………………..Α
.Μ.Α.……..………………………...ΑΜΚΑ………………………........
…………………………………………………………………………….
.………………………………………………………....(……….) ημερών
(αριθμητικώς)

στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με εξόφληση
του αντίστοιχου ποσού που ανέρχεται σε .......................................................
ευρώ και ...................................... λεπτά (.................................................. €).
(ολογράφως)

(αριθμητικώς)

εφάπαξ / σε μηνιαίες δόσεις / με παρακράτηση από τη σύνταξη ποσού ίσου
με το ¼ της μηνιαίας σύνταξης.

........ ΔΙΕΥΘΥΝΤ.......

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ……………………………
……………………………….
……………………………….
Με απόδειξη παραλαβής και την πληροφορία ότι:
α) κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί
ένσταση εντός 30 ημερών από την παραλαβή της
β) σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής κάποιας
δόσης, αυτή επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα
πρόσθετα τέλη(3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης
και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120%
συνολικά)
2. Τμήμα Συντάξεων
(εφόσον εκκρεμεί συνταξιοδοτικό αίτημα)

Υπόδειγμα Νο 3
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ 1
Επώνυμο

Ο - Η Όνομα :
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας
2

Ημερομηνία γέννησης .
Τόπος Γέννησης
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :
Τόπος Κατοικίας :
Αρ. Τηλεομοιτύπου (Fax) :

Τηλ. :
Οδός :

Αριθ.

Τ.Κ.

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Email):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
Α) Τον πλασματικό χρόνο παιδιών που ζητώ να αναγνωρίσω στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. δεν τον έχω αναγνωρίσει, ούτε θα τον αναγνωρίσω, σε άλλο ασφαλιστικό
Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης και
Β) Γνωρίζω πως οι εισφορές που θα καταβάλω για την εξαγορά του εν λόγω πλασματικού χρόνου
δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Ημερομηνία : ...........20.....
Ο – Η Δηλ.....
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 11/08/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597
& ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ
: Β΄
Ταχ. ∆/νση
: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου, Μ.Οικονοµοπούλου, Ε. Ράπτη, Α. Στραντζάλου
Τηλέφωνο
:210 3368112
ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Οργανισµούς
210 3368104
κύριας & επικουρικής
210 3368124
ασφάλισης, αρµοδιότητας
210 3368122
του Υπουργείου Εργασίας
210 3368116
& Κοινωνικής Ασφάλισης
210 3368109
2. ΝΑΤ
210 3368113
Εθνικής Αντιστάσεως 1
Πειραιάς 185 31
ΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο Οικονοµικών
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική ∆/νση Συντάξεων
∆/νση 47η Νοµ/κη
Κάνιγγος 29, Αθήνα 101 10
2. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Μεσογείων 119, Αθήνα 101 92

ΘΕΜΑ: « Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του
ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) “Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας,
Ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις” που αναφέρονται στην
αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης».

Σχετ: Το µε αριθµ. Φ80000/οικ.22458/1664/2.09.2010 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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Σας γνωρίζουµε ότι µε το άρθρο 40 του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170),
αντικαθίσταται από 1.1.2011 η παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, που αναφέρεται στους
χρόνους που αναγνωρίζονται για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή/και προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από 1.1.2011 και εφαρµόζεται για τους ασφαλισµένους που
συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις :
α) θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1.01.2011 και εξής µε προϋποθέσεις που
διαµορφώνονται και ισχύουν από αυτήν την ηµεροµηνία και µετά, µε βάση τις
διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010. Αντίθετα, για όσους θεµελιώνουν ή κατοχυρώνουν
δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρι 31.12.2010, καθώς και για όσους θεµελιώνουν από 1.1.2011 και
εξής µε βάση προϋποθέσεις που δεν τροποποιούνται από το αρ. 10 του ν. 3863/2010,
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε µέχρι την
αντικατάστασή του από το αρ. 10 § 18 του ν. 3863/2010 και, ως εκ τούτου δεν έχουν τη
δυνατότητα να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθµίσεις.
Εποµένως από το πεδίο εφαρµογής αποκλείονται τα πρόσωπα που ήδη έχουν θεµελιώσει ή
κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010 ή θεµελιώνουν από 1.1.2011 και εξής µε
διατάξεις που δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 (π.χ. γονείς ή σύζυγοι
αναπήρων-

συνταξιοδοτούµενοι

µε

το

άρθρο

140

του

ν.

3655/2008,

άνδρες

που

συνταξιοδοτούνται µε 15 έτη ή 4.500 ηµέρες ασφάλισης και ηλικία 65 ετών).
Επίσης, δεδοµένου ότι µε το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 δεν θίγονται οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου, οι αναγνωριζόµενοι χρόνοι του άρθρου 40
αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. (µε εξαίρεση το χρόνο
στρατιωτικής θητείας, ο οποίος αναγνωρίζεται και για θεµελίωση σύνταξης αναπηρίας /θανάτου
υπό τις προϋποθέσεις του ν. 1358/83, όπως ισχύει) .
β) Ειδικά σε ό,τι αφορά τις µητέρες ανηλίκων τέκνων, ασφαλισµένες από 1/1/1993 και εξής (νέες
ασφαλισµένες), η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης µε τις εν λόγω διατάξεις δίνεται
από 1/1/2013 και εξής, οπότε (σύµφωνα µε την παρ. 17 ε του άρθρου 10 του ν. 3863/10)
τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων,
ασφαλισµένες µέχρι 31/12/1992, που θεµελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης
µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι 31/12/2010, δεν έχουν το δικαίωµα να προβούν στις
προβλεπόµενες από τη ρύθµιση αυτή αναγνωρίσεις, εκτός ,βέβαια, αν επιλέξουν να µην
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συνταξιοδοτηθούν µε αυτές τις διατάξεις αλλά µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και
ισχύουν από 1.1.2011 και µετά, µε βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010.
γ) οι αναγνωριζόµενοι σύµφωνα µε το κοινοποιούµενο άρθρο 40 χρόνοι, καθώς και ο χρόνος κατά
τον οποίο ο ασφαλισµένος έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας συνυπολογίζονται για τη θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, εφόσον ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 3.600
ηµέρες ή 12 έτη πραγµατικής ή / και προαιρετικής ασφάλισης.
2. Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος µπορεί να αναγνωριστεί ή συνυπολογιστεί τόσο για τη
θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης, είναι:
α) µέχρι 4 έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που
διαµορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2011

µε βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν.

3863/2010,
β) µέχρι 5 έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που
διαµορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2012

µε βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν.

3863/2010,
γ) µέχρι 6 έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που
διαµορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2013

µε βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν.

3863/2010,
δ) µέχρι 7 έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που
διαµορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2014 και εφεξής

µε βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν.

3863/2010.
Η αίτηση αναγνώρισης µπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή, ανεξαρτήτως του
χρόνου ασφάλισης που έχει πραγµατοποιήσει ο ασφαλισµένος στο φορέα ή στους φορείς, όµως,
προκειµένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος αυτός από τον ασφαλισµένο θα πρέπει να έχει
συµπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ή 12 έτη πραγµατικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.
Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν θεµελιωθεί δικαίωµα συνταξιοδότησης, οι
εισφορές που έχουν καταβληθεί για την αναγνώριση των χρόνων του άρθρου 40 δεν
επιστρέφονται. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει οι ασφαλιστικοί οργανισµοί να καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή ενηµέρωση των ασφαλισµένων.
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Παράδειγµα : Ασφαλισµένος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ηλικίας 58 ετών, συµπληρώνει 10.500 ηµέρες
ασφάλισης εντός του 2011 και υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου ασφάλισης
2.100 ηµερών (7 έτη). ∆εδοµένου ότι µε την αναγνώριση 300 ηµερών ασφάλισης συµπληρώνει
10.800 ηµέρες και συνεπώς θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που ισχύουν το
2011, ο εν λόγω ασφαλισµένος µπορεί να αναγνωρίσει συνολικά µέχρι 4 έτη, εκ των οποίων οι
300 ηµέρες θα χρησιµοποιηθούν για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και οι υπόλοιπες
για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Παράδειγµα : Ασφαλισµένος που έχει πραγµατοποιήσει συνολικά 900 ηµέρες ή 3 έτη ασφάλισης
εντός του 2011 και υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου ασφάλισης 2.100 ηµερών
(7 έτη). Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστικός φορέας προβαίνει στη ζητούµενη αναγνώριση,
δεδοµένου ότι θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που ισχύουν από 1/1/2014
και εφεξής.
3. Από τα έτη ασφάλισης που αναγνωρίζονται µε την εν λόγω ρύθµιση, αφαιρείται κάθε άλλος
χρόνος, πραγµατικός ή πλασµατικός , που τυχόν έχει αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται µε βάση
άλλες διατάξεις ή αποφάσεις ∆ιοικητικών Συµβουλίων ασφαλιστικών οργανισµών, εφόσον ο
χρόνος αυτός δεν αφορούσε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση και έχει αναγνωριστεί µετά
από αίτηση του ενδιαφερόµενου.
Σκοπός της εν λόγω ρύθµισης είναι η θέσπιση ενιαίων κανόνων ως προς τους αναγνωριζόµενους
χρόνους, το σύνολο του χρόνου που µπορεί να αναγνωριστεί, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο
γίνονται οι αναγνωρίσεις, για το σύνολο των ασφαλιστικών οργανισµών. Συνεπώς, για λόγους ίσης
µεταχείρισης µεταξύ των ασφαλισµένων, κρίθηκε αναγκαία η αφαίρεση τυχόν χρόνων που έχουν
ήδη αναγνωριστεί, ώστε αθροιστικά χρόνοι που έχουν ήδη αναγνωριστεί και χρόνοι που πρόκειται
να αναγνωριστούν να µην υπερβαίνουν το κατ’ έτος -θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατοςοριζόµενο ανώτατο όριο.
4. Χρόνοι ασφάλισης, πραγµατικοί ή πλασµατικοί, που έχουν αναγνωριστεί σε άλλο φορέα κύριας
ασφάλισης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο ∆ηµόσιο, στο
Ν.Α.Τ. καθώς και στην αλλοδαπή, θα αφαιρούνται από το κατ’ έτος ανώτατο όριο
αναγνωριζόµενου χρόνου.
Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί από πολιτικό πρόσφυγα δεν θα αφαιρείται από το κατ’
έτος ανώτατο όριο αναγνωριζόµενου χρόνου, δεδοµένου ότι αφορά σε χρόνο υποχρεωτικής
ασφάλισης στην αλλοδαπή.
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Όσον αφορά στην αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και την αξιοποίηση του
χρόνου αυτού για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του ν.1358/1983, ενώ µοναδική
µεταβολή µε την παρούσα ρύθµιση επέρχεται µόνο στο ύψος του καταβαλλόµενου για την
αναγνώριση ποσού.

Παράδειγµα : Ασφαλισµένος του Τ.Σ.Α.Υ. είχε αναγνωρίσει στον Τοµέα δύο έτη ως χρόνο
άσκησης του υγειονοµικού επαγγέλµατος στην αλλοδαπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 5 του Κωδ. Νόµου 5945/1934, όπως ισχύει. Ο εν λόγω ασφαλισµένος υποβάλλει
αίτηση το 2011 προκειµένου να αναγνωρίσει 4 έτη λόγω σπουδών, όµως στην περίπτωσή του
µπορεί να αναγνωρίσει δύο έτη λόγω σπουδών, καθώς από το κατ’ έτος ανώτατο όριο
αφαιρούνται χρόνοι που έχουν ήδη αναγνωριστεί.

Παράδειγµα : ∆ικηγόρος, ασφαλισµένος του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, έχει αναγνωρίσει 18
µήνες ως χρόνο άσκησης δικηγορίας, και υποβάλλει το έτος 2011 αίτηση για την αναγνώριση 4
ετών λόγω σπουδών. Με βάση τα ανωτέρω, ο ασφαλισµένος µπορεί να αναγνωρίσει 2 έτη και 6
µήνες λόγω σπουδών.
Επιπλέον, υπογραµµίζουµε ότι το δικαίωµα αναγνώρισης για καθέναν από τους παραπάνω χρόνους
ασκείται µόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο (σε όσες περιπτώσεις αυτή η
δυνατότητα προβλέπεται από τις διατάξεις του ∆ηµοσίου) και σε ένα φορέα επικουρικής
ασφάλισης, ενώ δεν είναι δυνατή η αναγνώριση µέρους του ίδιου χρόνου σε έναν φορέα και το
υπόλοιπο του ίδιου χρόνου σε άλλο φορέα.

Παράδειγµα : Ασφαλισµένος που θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε 12.000 πραγµατικές
ηµέρες ασφάλισης το 2025 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρα έχει το δικαίωµα αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης
7 ετών). Έστω ότι έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης π.χ. στρατιωτικής θητείας και σπουδών και
έχει ασφαλιστεί κατά τη διάρκεια της ζωής του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ. ∆ικαιούται να
αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας (ή όσο χρόνο από αυτόν επιθυµεί) στον ένα από τους
δύο φορείς και το χρόνο σπουδών (ή όσο χρόνο από αυτόν επιθυµεί) στον άλλο φορέα κατ’
επιλογή του ή να αναγνωρίσει τόσο το χρόνο στρατιωτικής θητείας όσο και το χρόνο σπουδών σε
έναν από τους δύο φορείς κατ’ επιλογή του. ∆εν µπορεί, όµως, να αναγνωρίσει τµήµα του χρόνου
σπουδών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ένα άλλο µέρος στον ΟΑΕΕ.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε
διαφορετικές προϋποθέσεις, (π.χ. προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι 31/12/2010 και προϋποθέσεις
που διαµορφώνονται και ισχύουν από αυτήν την ηµεροµηνία και µετά, µε βάση τις διατάξεις του
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αρ. 10 του ν. 3863/2010), δύναται να επιλέγει τις προϋποθέσεις µε τις οποίες επιθυµεί να
συνταξιοδοτηθεί, και εφόσον επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί µε προϋποθέσεις που µεταβλήθηκαν
από το άρθρο 10 του ν.3863/2010 θα έχει το δικαίωµα να αναγνωρίσει πλασµατικούς χρόνους
ασφάλισης.

Παράδειγµα : Ασφαλισµένη του Τ.Σ.Α.Υ., ηλικίας 61 ετών, συµπληρώνει 32 έτη ασφάλισης µέχρι
31/12/2011 και πληροί τις προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθεί άµεσα από τον Τοµέα ή οποιαδήποτε
στιγµή στο µέλλον, καθώς µέχρι 31/12/2010 είχε συµπληρώσει 21 ½ έτη ασφάλισης και ηλικία 60
ετών, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ν. 2084/1992. Υποβάλλει αίτηση για
συνταξιοδότηση το 2011 µε αναγνώριση 4 ετών λόγω σπουδών. Στην περίπτωσή της είναι δυνατή
η αναγνώριση των 4 ετών, καθώς οι ασφαλισµένες του Τ.Σ.Α.Υ. µπορούν να συνταξιοδοτηθούν
από τον Τοµέα και µε τη συµπλήρωση 36 ετών ασφάλισης και ηλικία 58 ετών για το 2011.
5. Όσον αφορά στη λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος από τους φορείς αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα είναι δυνατή και στις περιπτώσεις αυτές η
αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, σύµφωνα µε τα επιµέρους οριζόµενα στην παρούσα και τις
διατάξεις περί διπλοσυντασυνταξιούχων. Επισηµαίνουµε, δηλαδή, ότι σε περίπτωση λήψης
δεύτερης σύνταξης µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και µετά, µε
βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010, θα είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνου
ασφάλισης. Αντίθετα, στις περιπτώσεις λήψης δεύτερης σύνταξης µε προϋποθέσεις που δεν
µεταβλήθηκαν µε το άρθρο 10 του ν. 3863/2010, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση πλασµατικού
χρόνου ασφάλισης, µε εξαίρεση την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, η οποία,
όπως ήδη έχουµε αναφέρει, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1358/1983.

Παράδειγµα : Ασφαλισµένος του Τ.Σ.Α.Υ., µε 33 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών,
συνταξιοδοτείται από το ∆ηµόσιο και υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης 4 ετών σπουδών στο
Τ.Σ.Α.Υ. Εντός εξαµήνου από την έναρξη συνταξιοδότησής του από το ∆ηµόσιο υποβάλλει και στο
Τ.Σ.Α.Υ. αίτηση συνταξιοδότησης. Ο εν λόγω ασφαλισµένος έχει αναγνωρίσει ένα χρόνο
στρατιωτικής υπηρεσίας στο ∆ηµόσιο. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγνώριση από το
Τ.Σ.Α.Υ. 3 ετών λόγω σπουδών, καθώς ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί
στο ∆ηµόσιο αφαιρείται από το κατ’ έτος ανώτατο όριο αναγνωρίσεων. Συνεπώς, ο εν λόγω
ασφαλισµένος µε την αναγνώριση των 3 ετών συµπληρώνει εντός εξαµήνου τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης που ισχύουν το 2011 για το Τ.Σ.Α.Υ. (36 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών), και
συνταξιοδοτείται.

Παράδειγµα : Γυναίκα συνταξιούχος από το ∆ηµόσιο , η οποία έχει συµπληρώσει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
4.400 ηµέρες ασφάλισης και συµπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της το έτος 2012. ∆ικαιούται
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δεύτερης σύνταξης γήρατος (µειωµένης) µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και τη
συµπλήρωση 4.800 ηµερών ασφάλισης . Η συγκεκριµένη ασφαλισµένη δικαιούται να αναγνωρίσει
χρόνους του άρ. 40, δεδοµένου ότι θεµελιώνει δικαίωµα δεύτερης µειωµένης σύνταξης λόγω
γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε διατάξεις που θίγονται από το άρ. 10 του ν. 3863/2010.
Επισηµαίνουµε ότι η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης είναι δυνατή και στις περιπτώσεις
συνταξιοδότησης µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν.3232/2004 (έµµισθοι
ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΣΑΥ), ακόµη και για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από τον πρώτο
φορέα πριν την 1/1/2011, θεµελιώνουν όµως συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που
ισχύουν από 1/1/2011 και εξής.
6. Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 40 , όσοι συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο
ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος µε προϋποθέσεις που ισχύουν µέχρι
31.12.2010, ακόµα και µε προσµέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του
ν. 2084/92, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου
του ν. 3863/2010 (δηλαδή π.χ. µε τους χρόνους στρατιωτικής υπηρεσίας, γονικής άδειας
ανατροφής παιδιών, επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας και µέχρι 200 ηµέρες για
την κάθε επιδότηση κατά την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης και ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και µέχρι 2 έτη),καθώς και µε
την προσµέτρηση του πλασµατικού χρόνου της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008
(πλασµατικός χρόνος παιδιών), εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης των ανωτέρω χρόνων
υποβληθεί

µέχρι

και

31.12.2013

ακολουθούν

τις

κατά

περίπτωση

απαιτούµενες

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν µέχρι 31.12.2010.

Παραδείγµατα:
α. Μητέρα ανήλικου παιδιού 52 ετών έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέχρι
31.12.2010 5.000 ηµέρες ασφάλισης, έχει ανήλικο παιδί και έχει 2 χρόνια εκπαιδευτικής άδειας
άνευ αποδοχών (χρόνος που προβλέπεται από το άρθρο 40 του ν. 2084/92).
Αν το 2013 υποβάλει αίτηση αναγνώρισης του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας , θα κριθεί µε τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται το 2010 (5.500 ηµέρες ασφάλισης και 55 ετών
για πλήρη σύνταξη ή 50 ετών για µειωµένη). Ως εκ τούτου , η ασφαλισµένη αυτή δεν επηρεάζεται
από την αύξηση του ορίου ηλικίας από 1.1.2011 (άρθρο 10 παρ. 17 του ν. 3863/2010).
β. Άνδρας που µέχρι 31.12.2010 έχει συµπληρώσει 33 έτη ασφάλισης στο Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και ηλικία
58 ετών, υποβάλλει εντός του 2012 αίτηση αναγνώρισης 2 ετών στρατιωτικής υπηρεσίας και 3
έτη λόγω σπουδών. ∆εδοµένου ότι µε την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας

7

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

συµπληρώνει 35 έτη ασφάλισης µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε τις προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι
31.12.2010 (35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών). Στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να
προχωρήσει στην αναγνώριση του χρόνου λόγω σπουδών. Σε περίπτωση όµως που ο εν λόγω
ασφαλισµένος δεν προχωρήσει στην αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, αλλά
υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση 5 ετών λόγω σπουδών το 2012, η αιτούµενη αναγνώριση είναι
δυνατή και ο ασφαλισµένος θα συνταξιοδοτηθεί µε τη συµπλήρωση 36 ετών ασφάλισης και ηλικία
60, καθώς µε την αναγνώριση ενός έτους λόγω σπουδών συµπληρώνει εντός του 2011 την
35ετία, και συνεπώς κατοχυρώνει να συνταξιοδοτηθεί µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ενώ ο λοιπός
χρόνος αναγνώρισης των 3 ετών θα χρησιµοποιηθεί για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
γ. Άνδρας που µέχρι 31.12.2010 έχει συµπληρώσει 33 έτη ασφάλισης στο Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και ηλικία
58 ετών, υποβάλλει εντός του 2014 αίτηση αναγνώρισης 2 ετών στρατιωτικής υπηρεσίας και 3
έτη λόγω σπουδών. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η συνταξιοδότηση µε προϋποθέσεις
που ίσχυαν µέχρι 31.12.2010 (35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών) καθώς η αίτηση υποβάλλεται
µετά την 31.12.2013. Στην περίπτωση αυτή θα συνταξιοδοτηθεί µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν
το 2011 (36 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών), ενώ δεν µπορεί αθροιστικά να αναγνωρίσει
περισσότερα από 4 έτη.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΑ
A. Γυναίκες -ασφαλισµένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 11 και 13 του
άρθρου 10 του ν. 3863/2010 συνταξιοδοτούµενες µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης , ανεξαρτήτως εάν
ο χρόνος των 4.500 ηµερών συµπληρώνεται µέχρι ή µετά την 31.12.2010 ακολουθούν σε κάθε
περίπτωση λήψης µειωµένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος τα όρια ηλικίας που
προβλέπονται στις παρ. 11 και 13 του ν. 3863/2010.
Σε περίπτωση ,όµως, που ασφαλισµένες των ανωτέρω παρ. 11 και 13 έχουν θεµελιώσει
µέχρι 31.12.2010 δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος (δηλαδή έχουν
συµπληρώσει τόσο τον απαιτούµενο ελάχιστο αριθµό ηµερών ασφάλισης = 4.500 Η.Α. εκ των
οποίων ανά 100 κατ’ έτος την τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
5ετία) όσο και το απαιτούµενο όριο ηλικίας ( 55ο ), για τη λήψη µειωµένης ή πλήρους σύνταξης
γήρατος απαιτούνται τα ισχύοντα µέχρι 31.12.2010 όρια ηλικίας (δηλαδή 55ο για µειωµένη και 60ό
για πλήρη).

Παραδείγµατα :
α. Γυναίκα –ασφαλισµένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που µέχρι 31.12.2010 έχει 4.600 ηµέρες ασφάλισης και
είναι

53 ετών. Η ασφαλισµένη αυτή συµπληρώνει το απαιτούµενο όριο ηλικίας για µειωµένη
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σύνταξη (55ο) το έτος 2012 . Εποµένως, θα δικαιούται µειωµένη σύνταξη στο 57ο έτος της ηλικίας
της (το 2014), εφόσον βέβαια έχει πραγµατοποιήσει και 100 ηµέρες ασφάλισης ανά έτος την
προηγούµενη 5ετία του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
β. Γυναίκα - ασφαλισµένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που µέχρι 31.12.2010 έχει 4.560 ηµέρες ασφάλισης
(100 ανά έτος την τελευταία 5ετία) και είναι 56 ετών . Έχει ήδη θεµελιώσει δικαίωµα µειωµένης
σύνταξης και µπορεί άµεσα να δικαιωθεί µειωµένης σύνταξης ή να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη
σύνταξη στο 60ό έτος της ηλικίας της.

B. Για τους ασφαλισµένους στα πρώην Ειδικά Ταµεία (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ κλπ), στους τοµείς
σύνταξης και ασφάλισης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και εκείνους της παρ. 15Β
του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, οι ισχύουσες µέχρι 31.12.2010 προϋποθέσεις πλήρους
συνταξιοδότησης εφαρµόζονται, εφόσον µέχρι 31.12.2010 οι ασφαλισµένοι αυτοί είχαν
συµπληρώσει τόσο τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης όσο και το απαιτούµενο όριο ηλικίας, σε
όσες περιπτώσεις αυτά απαιτούντο αθροιστικά.
Σε περίπτωση ,όµως, που ασφαλισµένοι των ανωτέρω φορέων έχουν µέχρι 31.12.2010
θεµελιώσει δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος για τη λήψη µειωµένης ή
πλήρους σύνταξης γήρατος απαιτούνται τα ισχύοντα µέχρι 31.12.2010 όρια ηλικίας (δηλαδή 55ο
για µειωµένη και 60ό για πλήρη).

Παραδείγµατα:
1. Ασφαλισµένη στο ΤΣΠ-ΕΤΕ από την 1.3.1983 µε 27 έτη ασφάλισης και ηλικίας 59 ετών το
2010 – έχει ήδη θεµελιώσει δικαίωµα µειωµένης σύνταξης µέχρι 31.12.2010 και, εποµένως, θα
θεµελιώσει δικαίωµα πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του σύµφωνα µε το ισχύον µέχρι 3112-2010 ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη, δηλαδή του 60ου (άρα το 2011).
2. Ασφαλισµένη του πρώην ΤΣΕΥΠ ή ΤΣΕΥΠΘ µε την ιδιότητα της υπαλλήλου πρακτορείου,
που το 2010 συµπλήρωσε τον συντάξιµο χρόνο των 25 ετών και το όριο ηλικίας των 55 για τη
λήψη µειωµένης σύνταξης, κατοχυρώνει το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε πλήρη σύνταξη στην
ηλικία των 57 ετών, σύµφωνα µε το ισχύον µέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Α) Αναγνώριση ετών σπουδών.
Α1. Χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
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i) Τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ως άνω διάταξης, είναι όσα αποφοίτησαν
από ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Ως χρόνος φοίτησης, θεωρείται
το χρονικό διάστηµα από την εγγραφή έως την ηµεροµηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στο
πτυχίο, ο χρόνος όµως αναγνώρισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επίσηµα ακέραια
χρόνια σπουδών της οικείας σχολής .
Στην περίπτωση, που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής
(λ.χ. ΤΕΙ και ΑΕΙ), δικαιούται να αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών του σε µία µόνο σχολή
την οποία ο ίδιος επιλέγει, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσει µέρος του
χρόνου σπουδών του από την κάθε σχολή από την οποία αποφοίτησε.
ii)Το ανώτατο όριο

αναγνωριζόµενου χρόνου σπουδών είναι ίσο µε τα κατά το χρόνο

αποφοίτησης επίσηµα ακέραια χρόνια σπουδών, τα οποία προβλέπονται από τον οργανισµό
που διέπει τη λειτουργία της κάθε σχολής.

Παράδειγµα: Ασφαλισµένος, ο οποίος αποφοίτησε από την παιδαγωγική ακαδηµία, όταν ο
χρόνος σπουδών σε αυτήν για την απόκτηση πτυχίου ήταν διετής, δικαιούται να αναγνωρίσει
µόνο τα δυο χρόνια, ανεξάρτητα εάν αργότερα προέβη σε εξοµοίωση πτυχίου, λόγω του ότι οι
παιδαγωγικές ακαδηµίες εντάχθηκαν ως τµήµατα στα ΑΕΙ και ο χρόνος φοίτησης µετατράπηκε σε
4ετής.
iii) Αν κατά το χρόνο φοίτησης, έχει χωρήσει ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ή
επικουρικής ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ή το ∆ηµόσιο, δεν
είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος.

Παράδειγµα 1: ασφαλισµένος που είχε εγγραφεί στην Νοµική Σχολή Αθηνών ( όπου ο
προβλεπόµενος χρόνος φοίτησης είναι 4 έτη, δηλαδή 1.200 ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο ), τον
Οκτώβριο του 1985 και η αναγραφόµενη ηµεροµηνία επί του πτυχίου είναι η 25η Σεπτεµβρίου
1995. Ο ίδιος κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάσθηκε περιστασιακά και ασφαλίσθηκε στο
ΙΚΑ για 1.900 µέρες. Ο χρόνος σπουδών που δύναται να αναγνωρίσει, προκύπτει από την
αφαίρεση των ηµερών πραγµατικής ασφάλισης (1.900 ηµέρες) από το συνολικό χρόνο που
µεσολαβεί

µεταξύ εγγραφής στη Νοµική και της αναγραφόµενης στο πτυχίο ηµεροµηνίας

(αναγόµενο σε ηµέρες ασφάλισης ή σε µήνες, ανάλογα µε το φορέα ασφάλισης, στον οποίο
αιτείται η αναγνώριση).
Έτσι, στο παράδειγµά µας, έχουµε:
3000 – 1.900 = 1.100
Εποµένως ο ανωτέρω ασφαλισµένος, δεν µπορεί να αναγνωρίσει το σύνολο του χρόνου σπουδών
του, αλλά µέχρι 1.100 ηµέρες ασφάλισης.

Παράδειγµα 2: Ασφαλισµένος , εγγράφηκε στη Νοµική Σχολή τον Οκτώβριο του 1995 και η
αναγραφόµενη ηµεροµηνία επί του πτυχίου είναι η 30ή Μαρτίου του 2000. Ο ίδιος κατά τη
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διάρκεια των σπουδών του εργάσθηκε περιστασιακά και ασφαλίσθηκε στο ΙΚΑ για 300 µέρες. Ο
χρόνος σπουδών που δύναται να αναγνωρίσει, προκύπτει ως ανωτέρω, ήτοι από την αφαίρεση
των ηµερών πραγµατικής ασφάλισης (300 ηµέρες) από το σύνολο του χρόνου που µεσολαβεί από
την εγγραφή του στη Νοµική έως και την αναγραφόµενη στο πτυχίο ηµεροµηνία αποφοίτησης
(αναγόµενο σε ηµέρες ασφάλισης ή σε µήνες, ανάλογα µε το φορέα ασφάλισης, στον οποίο
αιτείται η αναγνώριση).
Έτσι, στο παράδειγµά µας, έχουµε:
1.350* (ή 4 έτη και 6 µήνες*) – 300 (12 µήνες) = 1.050
(* Θεωρούµε ότι το σπουδαστικό έτος λήγει το Σεπτέµβριο και προσθέτουµε τους λοιπούς µετά το
Σεπτέµβριο µήνες/ηµέρες ασφάλισης µέχρι την αναγραφόµενη στο πτυχίο ηµεροµηνία αποφοίτησης.)

Ο ανωτέρω ασφαλισµένος, δεν µπορεί να αναγνωρίσει το σύνολο του χρόνου σπουδών, αλλά
µέχρι 1.050 ηµέρες ασφάλισης.

Παράδειγµα 3: Ασφαλισµένος , εγγράφηκε στη Φιλοσοφική Σχολή τον Οκτώβριο του 1985 και
η αναγραφόµενη ηµεροµηνία στο πτυχίο του είναι η 25η Ιουλίου του 1989. Ο ίδιος κατά τη
διάρκεια των σπουδών του εργάσθηκε περιστασιακά και ασφαλίσθηκε στο ΙΚΑ για 200 µέρες. Ο
χρόνος σπουδών που δύναται να αναγνωρίσει, προκύπτει ως ανωτέρω, ήτοι από την αφαίρεση
των ηµερών πραγµατικής ασφάλισης (200 ηµέρες ) από το σύνολο του χρόνου µεταξύ εγγραφής
στη Σχολή και της αναγραφόµενης στο πτυχίο ηµεροµηνίας αποφοίτησης (αναγόµενο σε ηµέρες
ασφάλισης ή σε µήνες, ανάλογα µε το φορέα ασφάλισης, στον οποίο αιτείται η αναγνώριση).
Έτσι, στο παράδειγµά µας, έχουµε:
1.200 (ή 4 έτη) – 200 (8 µήνες) = 1.000 (40 µήνες)
Ο ανωτέρω ασφαλισµένος, µπορεί να αναγνωρίσει µέχρι 1.000 ηµέρες ασφάλισης και όχι το
σύνολο του χρόνου σπουδών του.
iv)Προκειµένου για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών σε ΤΕΙ, διευκρινίζουµε ότι
αναγνωρίζεται ως χρόνος σπουδών και η εξάµηνη πρακτική άσκηση των σπουδαστών,
η οποία είναι προαπαιτούµενη για την περάτωση των σπουδών και την απόκτηση
συνεπώς του αντίστοιχου πτυχίου.
v) Στις περιπτώσεις αιτήσεων αναγνώρισης χρόνου σπουδών σε ανώτερο ή ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της αλλοδαπής, ο αιτών θα πρέπει να προσκοµίζει στους
ασφαλιστικούς οργανισµούς τα εξής:
α) Πράξη / Βεβαίωση αναγνώρισης τίτλου σπουδών από την εκάστοτε αρµόδια –κατά το χρόνο
εξέτασης του τίτλου σπουδών -Αρχή (όπως ∆ΟΑΤΑΠ, ∆ΙΚΑΤΣΑ, ΙΤΕ κλπ.) και
β) Βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή άλλη αρµόδια αρχή της χώρας σπουδών, για την
απαιτούµενη –κατά το χρόνο φοίτησης σε αυτό- διάρκεια του προγράµµατος σπουδών, που
οδήγησαν στη χορήγηση του τίτλου σπουδών µε επίσηµη µετάφραση.
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Α2) Χρόνος σπουδών σε µέσες επαγγελµατικές σχολές.
Προκειµένου να καταστεί σαφές ποιες είναι οι µέσες επαγγελµατικές σχολές που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής

της σχετικής διάταξης, διευκρινίζουµε ότι στην

έννοια των

µέσων

επαγγελµατικών σχολών, περιλαµβάνονται όλοι οι τύποι σχολείων της Τεχνικής & Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης, πλην των κατωτέρων επαγγελµατικών σχολών και φυσικά των ανωτέρων, οι οποίες
καλύπτονται από το α’ εδάφιο της διάταξης (όπως σχολή πλοιάρχων, σχολή µηχανικών του
Εµπορικού Ναυτικού).

Ειδικότερα:
i) Για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 576/1977, ως µέσες τεχνικές και
επαγγελµατικές σχολές, θεωρούνται οι ακόλουθες:
•

Οι σχολές εργοδηγών, οι οποίες συµπεριλήφθησαν στη µέση βαθµίδα το 1959,
έτος κατά το οποίο η Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση οργανώθηκε σε κατώτερη, µέση
και ανώτερη.

•

Οι µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές ιδιωτικές σχολές. Για την αναγνώριση του
χρόνου σπουδών σε αυτές, δεν αρκεί η απόκτηση του αποδεικτικού απολύσεως της οικείας
σχολής, αλλά περαιτέρω και του πτυχίου, το οποίο ελάµβαναν οι σπουδαστές, κατόπιν
επιτυχούς συµµετοχής τους σε εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

ii) Για το χρονικό διάστηµα µετά τη θέση σε ισχύ του ν. 576/1977, ως µέσες τεχνικές και
επαγγελµατικές σχολές, θεωρούνται οι ακόλουθες:
•

Οι διετείς απογευµατινές Τεχνικές & Επαγγελµατικές Σχολές (ΤΕΣ) Νέου Τύπου και
τα τριετή Τεχνικά & Επαγγελµατικά Λύκεια (ΤΕΛ), οι οποίες, µετά την έναρξη ισχύος
του ν. 576/1977, συµπεριλήφθησαν στη µέση βαθµίδα της Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης.

•

τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ), τα οποία ιδρύθηκαν µε το ν. 1566/1985 και τα
οποία χορηγούσαν απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο επιπέδου 3 µε 4ο έτος ειδίκευσης). Στην
προκειµένη περίπτωση, πρέπει να διευκρινίσουµε ότι αναγνωρίζεται µόνο το 4ο έτος
ειδίκευσης και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο σπουδαστής έλαβε το πτυχίο.

•

Οι Τεχνικές – Επαγγελµατικές Σχολές του ν. 1566/1985, στις οποίες µετετράπησαν
οι ΤΕΣ του ν. 576/1977 και τα Τεχνικά – Επαγγελµατικά Λύκεια του ν. 1566/1985,
στα οποία µετετράπησαν τα ΤΕΛ του ν. 576/1977.
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Τα Τεχνικά - Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) α’ και β’ κύκλου σπουδών (ν.

•

2640/1998), τα πτυχία των οποίων είναι ισότιµα µε αυτά των ΤΕΣ και ΤΕΛ αντίστοιχα (ΥΑ
Ε/10537/8.05.2000 – ΦΕΚ Β’ 663/2000).
Οι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), (ν.

•

3475/2006).
iii)

Σε

περίπτωση

αιτήσεων

αναγνώρισης

χρόνου

σπουδών

σε

µέσες

τεχνικές

&

επαγγελµατικές σχολές της αλλοδαπής, ο αιτών θα πρέπει να προσκοµίζει στους
ασφαλιστικούς οργανισµούς πράξη ισοτιµίας του τίτλου σπουδών του από την εκάστοτε
αρµόδια Αρχή (πρώην ΟΕΕΚ , νυν Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)- Λ.
Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία)
iv) Στο σηµείο αυτό και προκειµένου να τύχει ορθής εφαρµογής η διάταξη, πρέπει να
διευκρινιστούν τα ακόλουθα:
Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή την
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης σε οποιαδήποτε από τις ως άνω µέσες τεχνικές και
επαγγελµατικές σχολές, µπορεί να πραγµατοποιηθεί, όπως ρητά ορίζεται και στη διάταξη,
µόνο για το χρονικό διάστηµα µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας.
Επιπλέον, για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση
του πτυχίου ή διπλώµατος της οικείας σχολής. Επίσης απαιτείται βεβαίωση για τον
προβλεπόµενο χρόνο φοίτησης σε αυτήν, καθώς και για τη συνολική χρονική περίοδο
φοίτησης του σπουδαστή, στην περίπτωση και µόνο που τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται
στο ως άνω πτυχίο ή δίπλωµα. Επιπλέον, είναι ευνόητο, ότι αν κατά το χρονικό διάστηµα
φοίτησης σε µία εκ των ως άνω αναφερόµενων σχολών, είχε χωρήσει ασφάλιση σε
οποιονδήποτε φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό, ή το ∆ηµόσιο ή ο αντίστοιχος χρόνος φοίτησης θεωρείται ως χρόνος
ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή το ∆ηµόσιο, δεν θα είναι δυνατή η
αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι µε το κοινοποιούµενο άρθρο 40 του σ/ν «Αναµόρφωση
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης», επεκτείνεται η
δυνατότητα
διπλώµατος

αναγνώρισης

χρόνου

επαγγελµατικής

σπουδών

κατάρτισης

και

στην

περίπτωση

µεταδευτεροβάθµιου

επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και διπλώµατος Σχολής ξεναγών.
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Ενδεικτικά, σας αποστέλλουµε και πίνακες µέσων επαγγελµατικών σχολών, µε την επισήµανση ότι
οι πίνακες αυτοί είναι πιθανόν να συµπληρωθούν και µε άλλες σχολές, όταν κάποια ακόµη
αρµόδια Υπουργεία µας ενηµερώσουν για τυχόν τέτοιες σχολές, που ανήκουν στην εποπτεία τους.

Β. Αναγνώριση κενών διαστηµάτων ασφάλισης, µετά την υπαγωγή για πρώτη φορά
στην ασφάλιση.

1. Με την περ. στ της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 δόθηκε η δυνατότητα
αναγνώρισης «του χρόνου ανεργίας , µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο».
Με το άρθρο 40 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170), αντικαθίσταται η ανωτέρω πρόβλεψη της παρ.
18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 και δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης κάθε χρονικού
διαστήµατος για το οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης
,µετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης -τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό- ή του ∆ηµοσίου και το οποίο δεν µπορεί να
είναι λιγότερο από έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης µεταξύ
περιόδων ασφάλισης.
Εποµένως κενό

ασφάλισης, µε βάση τα ανωτέρω, µπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε χρονικό

διάστηµα µετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση, υπό την προϋπόθεση ότι το
κάθε κενό ασφάλισης του οποίου ζητείται η αναγνώριση δεν είναι λιγότερο από έναν
πλήρη ηµερολογιακό µήνα .
∆ικαίωµα αναγνώρισης του χρόνου αυτού έχουν οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν
αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) έχουν κενά διαστήµατα ασφάλισης :
i) κατά την διάρκεια της ασφάλισης στον ίδιο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ii) µεταξύ της ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
iii) µεταξύ της ασφάλισης σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΝΑΤ,
iv) µεταξύ ασφάλισης σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ∆ηµοσίου
v) µεταξύ της ασφάλισης σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αντίστοιχου φορέα της αλλοδαπής
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β) κάθε κενό ασφάλισής τους, µετά την πρώτη υπαγωγή στην ασφάλιση, δεν είναι λιγότερο από
έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα και
γ) θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1.01.2011 µε προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που
διαµορφώνονται και ισχύουν από αυτήν την ηµεροµηνία και εφεξής, µε τις διατάξεις του αρ. 10
του ν. 3863/2010.

2. Αρµόδιος φορέας αναγνώρισης κενών διαστηµάτων ασφάλισης σε περίπτωση
ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς ή το ∆ηµόσιο.

Εναπόκειται στην επιλογή του ασφαλισµένου. Σε καµία όµως περίπτωση, ο χρόνος αυτός
δεν µπορεί να αναγνωριστεί σε δύο φορείς κύριας ή σε δύο φορείς επικουρικής ασφάλισης.
Άλλωστε, από το συνταξιοδοτικό νόµο του ∆ηµοσίου (ν. 3865/2010), δεν προβλέπεται για όσους
υπάγονται σε αυτόν, η αναγνώριση του χρόνου αυτού στο ∆ηµόσιο.
Εποµένως, ασφαλισµένος στο ∆ηµόσιο, ο οποίος πριν το διορισµό του είχε ασφαλιστεί σε φορέα
κοινωνικής ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και µεταξύ του
διορισµού του στο ∆ηµόσιο και της προηγούµενης ασφάλισής του, υπάρχει κενό διάστηµα
ασφάλισης, δεν µπορεί να αναγνωρίσει αυτό το χρόνο στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης
αρµοδιότητας του Υπουργείου µας, εφόσον δεν θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαµορφώνονται και ισχύουν από 1.01.2011 και εφεξής, µε
τις διατάξεις του αρ. 10 του νόµου 3863/2010 (δηλαδή µε τις αυξηµένες χρονικές και ηλικιακές
προϋποθέσεις, που τίθενται για τη συνταξιοδότηση ασφαλισµένων των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).
Αντίθετα, στην περίπτωση που κάποιος είναι ασφαλισµένος στο ∆ηµόσιο και στη συνέχεια
ασφαλίζεται σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2011 και εφεξής µε βάση
τις διατάξεις του αρ. 10 του νόµου 3863/2010, τότε έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης τυχόν
κενών διαστηµάτων ασφάλισης.

Γ. Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας
Πέραν των όσων αναφέρονται στο Φ80000/οικ.22458/1664/2.09.2010 έγγραφο της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σχετικά µε ό,τι αφορά το θέµα των αναγνωριζόµενων
κατά µήνα ηµερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειµένου για χρόνο στρατιωτικής θητείας, σας
γνωρίζουµε ότι κάθε µήνας αντιστοιχεί σε 30 ηµέρες ασφάλισης (σύµφωνα µε τις διατάξεις του

ν. 1358/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64).
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Η ανωτέρω αντιµετώπιση αφορά κατ’ αποκλειστικότητα και µόνο τις ηµέρες από
αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, καθώς και την περίπτωση ια (περί προσωρινής
κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997, για
το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού
Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της
στρατιωτικής

υπηρεσίας

επικαλούµενοι

τις

θρησκευτικές

ή

ιδεολογικές

τους

πεποιθήσεις), ενώ σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις αναγνωριζόµενων χρόνων, οι ηµέρες
ασφάλισης κατά µήνα ορίζονται κατ’ ανώτατο όριο σε 25.
Εποµένως, σε περίπτωση που ζητείται αναγνώριση 4 ετών, εκ των οποίων 2 αφορούν στρατιωτική
θητεία και 2 έτη σπουδών, ο συνολικός αναγνωριστέος χρόνος για τους 48 µήνες ανέρχεται 1320
ηµέρες ( 720 ηµέρες από στρατιωτική θητεία και 600 ηµέρες από σπουδές).

∆. Αναγνώριση χρόνου απεργίας.
Η αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισµό κύριας
ή/και επικουρικής ασφάλισης που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο της απεργίας και
πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη , από την οποία να προκύπτει η διάρκειά της.
Η ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης αυτής από τον εργοδότη – σε αντίθεση µε την παρ. 18 του
άρθρου 10 του ν. 3863/2010 , που προέβλεπε έκδοσή της κατά τον ίδιο χρόνο µε την απεργίαµπορεί να είναι οποτεδήποτε.

Ε. Αναγνώριση χρόνου µαθητείας.
Με την περίπτωση ι του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170), το ανώτατο όριο
αναγνωριζόµενου χρόνου λόγω µαθητείας ανακαθορίζεται σε 2 έτη.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως χρόνος µαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε
προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (stage). Στα πλαίσια των προγραµµάτων
αυτών, ως µαθητεία θεωρείται και ο χρόνος απασχόλησης σχολικών φυλάκων.
Επιπλέον, ως µαθητεία αναγνωρίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Νέων
Προστρατιωτικής Ηλικίας (ΕΝΠΗ), οι οποίοι υπηρέτησαν στη ΜΟΜΑ (Μικτή Οµάδα Μηχανικής
Ανασυγκρότησης).
Συγκεκριµένα, αναφέρουµε ότι από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στη ΜΟΜΑ, ως µαθητεία
θεωρούνται οι πρώτοι 6 µήνες και το ήµισυ του επιπλέον χρόνου υπηρεσίας των ΕΝΠΗ,
δεδοµένου ότι το υπόλοιπο µισό του χρόνου αυτού λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
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ΣΤ. Αναγνώριση χρόνου παιδιών
Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170), θεσπίζεται ρητή διαφοροποίηση
ως προς το εφαρµοστέο νοµοθετικό πλαίσιο, µε κριτήριο τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι
ασφαλισµένοι θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης.
Συγκεκριµένα :
i) οι διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 141, του ν. 3655/2008 εξακολουθούν να
εφαρµόζονται για τους ασφαλισµένους, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε
προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και 31.12.2010 (δηλαδή, όχι µε τις προσαυξηµένες χρονικές ή

ηλικιακές προϋποθέσεις που οι διατάξεις του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 ορίζουν). Εποµένως
για τη συγκεκριµένη κατηγορία ασφαλισµένων η αναγνώριση του πλασµατικού χρόνου παιδιών
τελεί υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 141 του ν. 3655/2008 για την εφαρµογή του
οποίου έχουν ήδη δοθεί κατ’ επανάληψη οδηγίες .
ii) οι κοινοποιούµενες διατάξεις του άρθρου 39, εφαρµόζονται για τους ασφαλισµένους /ες
που

θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από

01.01.2011 και εφεξής, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, δηλαδή µε βάση
τις προσαυξηµένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις .
Με τις ανωτέρω νέες ρυθµίσεις (που αφορούν περιοριστικά στους ασφαλισµένους/νες, οι οποίοι

θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, του ν. 3863/2010),
η δυνατότητα αναγνώρισης του πλασµατικού χρόνου των παιδιών θεσπίζεται συγχρόνως και για
τους δύο γονείς ασφαλισµένους σε φορείς κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης, υπό τις ίδιες
ακριβώς προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών.
Η αναγνώριση – σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς

φορείς

κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή το δηµόσιο- ασκείται σε ένα µόνο φορέα κύριας και σε ένα
φορέα επικουρικής ασφάλισης, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος ο ασφαλισµένος.
Για την αναγνώριση του πλασµατικού χρόνου απαιτείται:
α) η συµπλήρωση

τουλάχιστον 3.600 ηµερών

ή 12 ετών

πραγµατικής ή προαιρετικής

ασφάλισης
β) η καταβολή του αναλογούντος ποσού εξαγοράς (βλέπε σχετική επόµενη παράγραφο της

παρούσας εγκυκλίου), το ποσό της οποίας βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισµένους.
Ο χρόνος που αναγνωρίζεται ανέρχεται και πάλι στα 5 έτη κατ΄ ανώτατο όριο και λαµβάνεται
υπόψη τόσο για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, όσο και για προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης. Ο χρόνος, δε, αυτός µπορεί να αναγνωριστεί για τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση
απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση .
Ο εν λόγω πλασµατικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται, σύµφωνα µε τη ρητή νοµοθετική πρόβλεψη,
για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης:
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i) των µητέρων/ πατέρων ανήλικων ή ανάπηρων παιδιών,
ii) των ελάχιστων ηµερών ασφάλισης στον Κανονισµό Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελµάτων,
iii) του προβλεπόµενου από καταστατικές διατάξεις χρόνου για συνταξιοδότηση σε
περίπτωση απόλυσης,
iv) επίσης δεν συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης ή
προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, µε τις ειδικές διατάξεις του αρ. 74 του ν. 3371/2005, του
αρ. 34 του ν. 3762/2009 και του ν. 3317/2008.
Στο σηµείο αυτό, διευκρινίζουµε ότι στις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, στις οποίες
δύναται να συνυπολογιστεί ο πλασµατικός χρόνος των παιδιών, συµπεριλαµβάνεται και η
περίπτωση των 4.500 ηµερών ασφάλισης, καθώς δεν υφίσταται για την περίπτωση
αυτή εξαίρεση. Με δεδοµένο, όµως, ότι οι νέες ρυθµίσεις αφορούν µόνο στους ασφαλισµένους
που συνταξιοδοτούνται µε αυξηµένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, πρακτικά και σε ό,τι αφορά, επί παραδείγµατι, τους
ασφαλισµένους στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η δυνατότητα αυτή –δηλαδή συνταξιοδότηση µε 4.500
ηµέρες ασφάλισης και συνυπολογισµό ή προσαύξηση αυτών µε πλασµατικό χρόνο παιδιών- αφορά
µόνο τις γυναίκες ασφαλισµένες και όχι τους άνδρες ασφαλισµένους. Στη βάση, δε, αυτή,
διευκρινίζουµε περαιτέρω ότι η δυνατότητα συνυπολογισµού του πλασµατικού χρόνου για τα
παιδιά, αφορά µόνο στη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος και όχι στη συνταξιοδότηση λόγω
αναπηρίας ή λόγω θανάτου.

Παραδείγµατα:
1.

Γυναίκα ασφαλισµένη στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία το έτος 2012 έχει πραγµατοποιήσει

συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.300 ηµερών και συµπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της, δύναται
να θεµελιώσει δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, µε τη συµπλήρωση του 62ου
έτους της ηλικίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 11, του άρθρου 10, του ν.
3863/2010.

Με

δεδοµένο,

λοιπόν,

ότι

η εν

λόγω

ασφαλισµένη θεµελιώνει

δικαίωµα

συνταξιοδότησης µε το προσαυξηµένο όριο ηλικίας που ορίζει το άρθρο 10, του ν. 3863/2010,
έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει πλασµατικό χρόνο για παιδί, κατόπιν εξαγοράς, προκειµένου
να συµπληρώσει τον κατ΄ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης των 4.500 και ανεξαρτήτως του
έτους γέννησης του παιδιού.

2.

Άνδρας ασφαλισµένος στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος συµπληρώνει 10.500 ηµέρες

ασφάλισης εντός του έτους 2011, θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης υπό τις αυξηµένες
προϋποθέσεις των 10.800 ηµερών και του 58ου έτους της ηλικίας. Ο ασφαλισµένος αυτός δύναται
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να αναγνωρίσει πλασµατικό χρόνο για παιδιά, προκειµένου να προσαυξήσει το ποσό της σύνταξής
του, σύµφωνα µε τις κοινοποιούµενες ρυθµίσεις του άρθρου 39, δηλαδή κατόπιν εξαγοράς και
χωρίς τους περιορισµούς που έθεταν οι διατάξεις του άρθρου 141, του ν. 3655/2008 (δηλαδή
κατόπιν εκχώρησης του εν λόγω δικαιώµατος από τη µητέρα των παιδιών, εφόσον η ίδια δεν είχε
κάνει χρήση αυτού).

Ζ. Αναγνώριση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας (µέχρι 300 ηµέρες) και λόγω
τακτικής ανεργίας (µέχρι 300 ηµέρες)
Η δυνατότητα της αναγνώρισης του χρόνου αυτού δίνεται ανεξάρτητα από το χρόνο που ο
ασφαλισµένος επιδοτήθηκε λόγω ασθένειας ή λόγω τακτικής ανεργίας και συνυπολογίζεται
µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον προσδιορισµό
του ποσού της σύνταξης.

Η. Αναγνώριση χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας.
Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
Συνυπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για
τον προσδιορισµό του ποσού της σύνταξης.

Παράδειγµα : Ασφαλισµένος που θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, µε τη
συµπλήρωση το 2011 10.800 ηµερών ασφάλισης αλλά έχει πραγµατοποιήσει 10.300 ηµέρες
ασφάλισης και έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για 300 ηµέρες και για ανεργία 200 ηµέρες : µπορεί
να συνυπολογίσει τις ηµέρες αυτές (300+200=500) που απαιτούνται το 2011 για να
συνταξιοδοτηθεί , όµως το ποσό της σύνταξής του θα υπολογισθεί βάσει των 10.300 ηµερών.

Θ. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (µέχρι 2 έτη)
Η αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισµό κύριας
ή/και επικουρικής ασφάλισης που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο

χορήγησης της

εκπαιδευτικής άδειας και πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη , από την οποία να
προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκειά της. Η ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης αυτής
από τον εργοδότη – σε αντίθεση µε την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 , που
προέβλεπε έκδοσή της κατά τον ίδιο χρόνο µε την χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας - µπορεί να
είναι οποτεδήποτε.
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Ι. Αναγνώριση χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της
ανυπακοής ή της ανυποταξίας, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι επικαλούµενοι τις
θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.
Η πρόβλεψη αναγνώρισης αυτού του χρόνου δεν υπήρχε στην παρ. 18 του ν. 3863/2010.
Με τις διατάξεις του παρόντος, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως χρόνου ασφάλισης του
χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν, µέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
2510/1997, οι στρατεύσιµοι οι οποίοι ως αντιρρησίες συνείδησης αρνήθηκαν την εκπλήρωση της
στρατιωτικής τους υποχρέωσης.
Οι διατάξεις του ν. 1358/1983, όπως ισχύουν, και συγκεκριµένα η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
1358/1983, σχετικά µε τους φορείς στους οποίους ο ασφαλισµένος µπορεί να αναγνωρίσει τον
αιτούµενο χρόνο, καθώς και οι διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 2, αναφορικά µε τον τρόπο
αναγνώρισης και εξαγοράς, εφαρµόζονται και εν προκειµένω, µε εξαίρεση βέβαια, την πρόβλεψη
για µειώσεις (30% ή 50% για αναγνωρίσεις πριν ή µετά την 1-1-2015) στο ποσό εξαγοράς, που
δεν τυγχάνει εφαρµογής.
Υπενθυµίζεται ότι όπως και στην περίπτωση της αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας οι
ασφαλιστικοί οργανισµοί που υπολογίζουν το χρόνο ασφάλισης σε ηµέρες εργασίας, αναγνωρίζουν
30 ηµέρες ασφάλισης για κάθε µήνα φυλάκισης ή προσωρινής κράτησης.
Απαραίτητο δικαιολογητικό για την αναγνώριση του χρόνου αυτού αποτελεί το αποφυλακιστήριο
που εκδίδεται από το οικείο σωφρονιστικό κατάστηµα κράτησης του αντιρρησία συνείδησης και
στο οποίο βεβαιώνεται ο χρόνος έκτισης της ποινής ή της προσωρινής κράτησης.

ΙΑ. Αναγνώριση του χρόνου που µεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου µέχρι και
την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος στους ασφαλισµένους στον Τοµέα
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, την Ειδική Προσαύξηση και
τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ).
Η ανωτέρω δυνατότητα χορηγείται στους ασφαλισµένους του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι λόγω ειδικών συνθηκών, δεν µπόρεσαν
µετά την απόκτηση του πτυχίου τους δεν απόκτησαν άδεια ασκήσεως λόγω µη διεξαγωγής των
σχετικών εξετάσεων από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Ο χρόνος αυτός
αναγνωρίζεται στον Τοµέα Σύνταξης, στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης και στην Ειδική
Προσαύξηση.

20

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΡΟΝΩΝ
Α. Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
Αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1358/83, όπως ισχύουν.
Ειδικά για τους ασφαλισµένους που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που
διαµορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 µέχρι 31.12.2014, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου
10 του ν.3863/2010, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας µειώνεται
κατά 30%, ενώ για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015 και εφεξής µε
προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν.3863/2010, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας µειώνεται κατά 50%,
ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του (εφάπαξ καταβολή ή σε δόσεις ή µε παρακράτηση από
το ποσό της σύνταξης). Σε καµιά , πάντως περίπτωση, το καταβλητέο ποσό δεν µπορεί να είναι
κατώτερο του ποσού που προκύπτει µε βάση υπολογισµού ανά µήνα αναγνώρισης το 25πλάσιο
του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Παράδειγµα :
1. Μισθωτός ασφαλισµένος θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έτος 2011,
µε αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου
µήνα πλήρους απασχόλησής του πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται
σε 1.100,00 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των
διατάξεων του ν.1358/1983, θα ανέλθει σε 1.100,00 X 20% X 12 µήνες= 2.640,00 ευρώ,
και µετά τη µείωσή του κατά

30% σε 1.848,00 ευρώ. Επειδή ,όµως , το ποσό αυτό

υπολείπεται του ποσού που προκύπτει αν ο υπολογισµός του προβλεπόµενου ποσοστού (
20%) γίνει επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει το 2011,
θα καταβληθεί το µεγαλύτερο ποσό (ήτοι, 25 Χ 33,04 Χ 20% Χ12 µήνες = 1.982,40 ευρώ)
2. Αν οι αποδοχές του τελευταίου µήνα πλήρους απασχόλησης του προηγούµενου
ασφαλισµένου ανέρχονται σε 1.500,00 ευρώ, τότε :
1.500,00 Χ20% Χ12 µήνες = 3.600,00 ευρώ, το οποίο µε την έκπτωση (30%) γίνεται
2.520,00 ευρώ.

Επισηµαίνεται

ότι στα κατά περίπτωση προκύπτοντα ποσά εξαγοράς, µπορεί να γίνει στη

συνέχεια και η κατά 15% µείωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των ποσών αυτών.
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Β. Χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή της
ανυποταξίας στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή
ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.
Αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και των παρ.
1-4 του άρθρου 2 του ν. 1358/83, όπως ισχύουν, χωρίς όµως τις µειώσεις (30% και 50%)
που προβλέπονται στην αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας.
Πάντως σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 15% . Σε καµιά , πάντως
περίπτωση , το καταβλητέο ποσό δεν µπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που προκύπτει µε
βάση υπολογισµού ανά µήνα αναγνώρισης το 25πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Γ. Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.
Αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1483/84, τόσο για θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται
βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη που ισχύει σε κάθε φορέα
ασφάλισης επί του 25πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

∆. Χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας (µέχρι 300 ηµέρες) και λόγω τακτικής ανεργίας
(µέχρι 300 ηµέρες) και χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας.
Αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά.

Ε. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (µέχρι 2 έτη) και χρόνος απεργίας.
Αναγνωρίζονται µε αίτηση του ασφαλισµένου ,τόσο για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζονται από τον ασφαλισµένο βάσει
του ποσοστού εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη που ισχύει σε κάθε φορέα ασφάλισης
και των αποδοχών του ασφαλισµένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή των
αποδοχών του τελευταίου µήνα πλήρους απασχόλησης. Σε καµία όµως περίπτωση οι
µηνιαίες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η αναγνώριση δεν µπορεί να
υπολείπονται του 25πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

ΣΤ. Χρόνος σπουδών, χρόνος παιδιών, κενά ασφάλισης, χρόνος µαθητείας.
Αναγνωρίζονται µε αίτηση του ασφαλισµένου ,τόσο για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζονται από τον ασφαλισµένο µε την
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καταβολή για κάθε µήνα αναγνώρισης ποσού που υπολογίζεται µε ποσοστό 20% (για τους φορείς
κύριας ασφάλισης) και 6% (για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης) επί του 25πλασίου του
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
αναγνώρισης.
Σχηµατικά :
Φορείς κύριας ασφάλισης : 20% Χ 25 ΗΑΕ
Φορείς επικουρικής ασφάλισης : 6% 25 ΗΑΕ
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην εξαγορά
παρέχεται έκπτωση 15% επί του ποσού αυτού.

Ζ. Αναγνώριση του χρόνου που µεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου µέχρι και
την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος στους ασφαλισµένους στον Τοµέα
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, την Ειδική Προσαύξηση και
τον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ).
Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού στον Τοµέα Σύνταξης και στον Τοµέα Επικουρικής
Ασφάλισης καταβάλλεται εισφορά ίση µε το 20% και 6% αντίστοιχα επί του 25πλασίου του
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
αναγνώρισης. Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού στην Ειδική Προσαύξηση καταβάλλεται
εισφορά ίση µε το εκάστοτε ισχύον ασφάλιστρο άνω 5ετίας (σήµερα 12%) επί του 25πλασίου του
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
αναγνώρισης.

Η. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση και του Κλάδου
Μονοσυνταξιούχων
Η αναγνώριση των ανωτέρω χρόνων γίνεται εκτός του Τοµέα Σύνταξης και του Τοµεά
Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, και στην Ειδική
Προσαύξηση µε καταβολή εισφοράς ίση µε το προβλεπόµενο ασφάλιστρο (σήµερα 12%) επί του
25πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Όσον αφορά στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, είναι υποχρεωτική η αναγνώριση στον Κλάδο του
χρόνου ασφάλισης που αναγνωρίζεται στο Τ.Σ.Α.Υ., µε καταβολή της προβλεπόµενης για το
Τ.Σ.Α.Υ. εισφοράς.

23

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

Παρακαλούµε για την τήρηση των ανωτέρω οδηγιών και την σχετική ενηµέρωση των Υπηρεσιών
σας. Για τυχόν ερωτήµατα ως προς την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων και οδηγιών, θα
πρέπει να απευθύνεσθε στην καθ΄ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΓΓΚΑ, η οποία εποπτεύει τον
κάθε φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Συνηµµένα: 1. Πίνακες µέσων τεχνικών & επαγγελµατικών σχολών
2. Το µε αριθµ. Φ80000/οικ.22458/1664/2.09.2010 έγγραφο της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς το ΝΑΤ και το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Εσωτερική ∆ιανοµή
1.

Γραφείο κ. Υπουργού

2.

Γραφείο κ. Υφυπουργού

3.

Γραφείο κας. Γενικής Γραµµατέως

4.

Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντριας Κ.Α.

5.

Γραφείο κας Γεν. ∆/ντριας ∆.Υ.

6.

Όλες τις ∆/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.

7.

Τµήµα ∆ιαδοχικής Ασφάλισης

8.

∆/νση ΚΑΜ (Τµ. Α, Β, Γ, ∆)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΟΤΕΚ (πρώην
ΣΤΕ)

ΜΕΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΤΕΚ

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ετής (∆ιετής)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ: Αποδεικτικό
Λυκείου
ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Πτυχίο

Σπουδών

Α΄

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ:
• ΕΠΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΕΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
• ΕΠΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1ετής (Μονοετής)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ: Απολυτήριο ΤΕΕ Α΄ κύκλου
ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Πτυχίο
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ετής (∆ιετής)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ: Απολυτήριο Γυµνασίου
ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Πτυχίο
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ:
• ΤΕΕ Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
• ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
• ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΤΕΣ)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ετής (∆ιετής)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ: Απολυτήριο Γυµνασίου
ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Πτυχίο
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ:
• ΤΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
• ΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
• ΤΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΒΕΣΤΕ)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Κατά ειδικότητα (βλέπε παρακάτω)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ: Κατά ειδικότητα (βλέπε παρακάτω)
ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Πτυχίο (για όλες τις παρακάτω ειδικότητες)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ:
• ΒΕΣΤΕ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2 ετής (∆ιετής)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ: Απολυτήριο Γυµνασίου
•

ΒΕΣΤΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΝ COURANTE
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2 ετής (∆ιετής)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ: Απολυτήριο Λυκείου

•

ΒΕΣΤΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1ετής (Μονοετής) έως σχ. έτος 1977-1978 και 2 ετής
(∆ιετής) από σχ. έτος 1977-1978 και µετά
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΤΙΤΛΟΙ
ΓΙΑ
ΦΟΙΤΗΣΗ:
Απολυτήριο
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης

6. Ι∆ΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΤΕΚ (ΙΕΚ)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:4 (τέσσερα) εξάµηνα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ: Απολυτήριο Λυκείου
ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Βεβαίωση
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ:
• ΙΕΚ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
• ΙΕΚ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
• ΙΕΚ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
• ΙΕΚ – ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
• ΙΕΚ – ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – SPA
• ΙΕΚ – ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – SPA
• ΙΕΚ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
(ν. 3105/7.02.2003 (ΦΕΚ 29, τ.Α’ /10.02.2003), αρ. 24 παρ. 5 και ΥΑ ∆Κ2/28823 (ΦΕΚ
1677/16.11.2006)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ετής (∆ιετής)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ: Απολυτήριο Λυκείου
ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Πτυχίο
ΙΕΚ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
(ν. 3105/7.02.2003 (ΦΕΚ 29, τ.Α’ /10.02.2003), αρ. 24 παρ. 5 και ΥΑ ∆Κ2/28823 (ΦΕΚ
1677/16.11.2006)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ετής (∆ιετής)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ: Απολυτήριο Λυκείου
ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Πτυχίο
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7. ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΤΕΚ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 5 (πέντε) εξάµηνα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ: Απολυτήριο Λυκείου
ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ∆ίπλωµα
•
•
•
•
•
•

ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΡΟ∆ΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕ∆)
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆
•

Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ), Λειτουργούν έως και σήµερα
κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3475/2006 και η διάρκεια φοίτησης είναι τριετής.

Οι ως άνω σχολές λειτουργούσαν κατά το παρελθόν, µετατρεπόµενες αντίστοιχα και
προσαρµοζόµενες στις εκάστοτε εξουσιοδοτικές διατάξεις, ως ακολούθως:
•
•

Εκπαιδευτικές µονάδες Μαθητείας:
Β.∆. 3/6.06.52. Τετραετής διάρκεια φοίτησης.

•

Ν. 576/77. Τριετής διάρκεια φοίτησης.

•

Ν. 1346/83. Τριετής διάρκεια φοίτησης.

•

ΤΕΕ Μαθητείας α’ κύκλου (ν. 2640/1998). Τριετής διάρκεια φοίτησης και

•

ΤΕΕ β’ κύκλου (ν. 2640/1998). Μονοετής διάρκεια φοίτησης.

ΕΠΑ.Σ Μαθητείας (που λειτουργούν σήµερα)
1. Αγ. Αναργύρων
2. Αγρινίου
3. Αιγάλεω
4. Αλεξανδρούπολης
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5. Αργολίδας
6. Άρτας
7. Βέροιας
8. Βόλου
9. Γαλατσίου
10. ∆ράµας
11. Ελευσίνας
12. Ηρακλείου Αττικής
13. Ηρακλείου Κρήτης
14. 1ο Θεσσαλονίκης
15. 2ο Θεσσαλονίκης
16. Ιωαννίνων
17. Καβάλας
18. Καλαµακίου
19. Καλαµάτας
20. Καρδίτσας
21. Καστοριάς
22. Κατερίνης
23. Κέρκυρας
24. Κιλκίς
25. Κοζάνης
26. Κοµοτηνής
27. Λακκιας
28. Λαµίας
29. Λάρισας
30. Μεσολογγίου

28

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

31. Μοσχάτου
32. Μυτιλήνης
33. Ξάνθης
34. Ορεστιάδας
35. Παλλήνης
36. Πάτρας
37. Πειραιά
38. Πτολεµαΐδας
39. Πύργου
40. Ρέντη
41. Ρόδου
42. Σαλαµίνας
43. Σερρών
44. Σκαραµαγκά
45. Σπάρτης
46. Σερρών
47. Τρίπολης
48. Τρικάλων
49. Υµηττού
50. Φλώρινας
51. Χαλκίδας
52. Χανίων
53. Χίου
54. Ωραιόκαστρου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
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(τηλ. 210 419 1686, 1526, 1425)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ε.Ν.
(∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΙΑ)
I) ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.
1. ΠΡΩΤΕΥΣ
2. ΡΑΝΗΣ
3. ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4. ΒΡΑΝΑ
5. Γ. ΦΥΤΙΛΑΣ
II) ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.
1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ
2. ΑΙΝΣΤΑΪΝ
3. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ
4. ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ
5. ΗΡΩΝ
6. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
7. ΠΕΙΡ. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
8. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
9. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
10. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
11. ∆ΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
12. ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
III)

ΣΧΟΛΕΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ Ε.Ν.
1. ΘΑΛΗΣ
2. ΜΑΡΚΟΝΙ
3. ΙΚΑΡΟΣ (ΑΘΗΝΩΝ)
4. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ
5. ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ
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6. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ
7. ΙΚΑΤΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)
8. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ (ΧΑΝΙΩΝ)
9. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ
10. ΒΡΑΝΑΣ
11. ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
12. ΠΡΩΤΕΥΣ
13. ΡΑΝΗΣ
14. ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
IV)ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Ε.Ν.
(ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ –ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ)
1. ΑΙΝΣΤΑΪΝ (Μ)
2. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ (Μ-Ρ)
3. ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ (Μ)
4. ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΧΑΛΚ. (Μ-Ρ)
5. ΗΦΑΙΣΤΟΣ (Μ)
6. ΒΡΑΝΑΣ (Ρ)
7. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ (Ρ)
8. ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ (Ρ)
9. ΙΚΑΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ρ)
10. ΜΑΡΟΚΟΥΛΑΚΗ (Ρ)
11. ΠΕΙΡ. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ (Μ-Ρ)
12. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ (Μ)
13. ΘΑΛΗΣ (Ρ)
14. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Μ)
15. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ΑΘΗΝΩΝ) (Μ)
16. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (Μ)
17. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ (Ρ – Μ)
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18. ΡΑΝΗΣ (ΡΤ – Π)
19. ΠΡΩΤΕΥΣ (Π)
V) ΛΥΚΕΙΑ Ε.Ν.
1. ΒΡΑΝΑΣ (Π – Ρ)
2. ΡΑΝΗΣ (Π – Ρ)
3. ΑΪΝΣΤΑΙΝ (Μ)
4. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ (Μ –Ρ)
5. ΑΡΧΗΜΗ∆ΗΣ (Μ)
6. ΜΑΡΚΟΝΙ (Ρ)
7. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ (Ρ)
8. ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ (Ρ – Μ)
9. ΠΡΩΤΕΥΣ (Π)
10. ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ) (Μ)
11. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ (Μ)
12. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Μ)
13. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ (Μ)
14. ΘΑΛΗΣ (Ρ)
15. Γ. ΦΥΤΙΛΑΣ (Π)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
1. ∆ηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού (∆ΣΕΝ), οι οποίες σύµφωνα µε το Π.∆.
9/1979 (ΦΕΚ 3Α/1979), µετονοµάστηκαν σε Ανώτερες ∆ηµόσιες Σχολές
Εµπορικού Ναυτικού (Α∆ΣΕΝ) και σύµφωνα µε το ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204
Α/1998), καταργήθηκαν και ιδρύθηκαν οι Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ), ως ακολούθως:
•

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ–ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ Α∆ΣΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

•

ΑΕΝ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

–

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΠΡΩΗΝ

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ)
•

ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ/ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ Α∆ΣΕΝ ΧΑΝΙΩΝ)

32

Α∆ΣΕΝ/ΝΕΑΣ

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

•

ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΠΡΩΗΝ Α∆ΣΕΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ)

•

ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΠΡΩΗΝ Α∆ΣΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

•

ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΠΡΩΗΝ Α∆ΣΕΝ ΚΥΜΗΣ)

•

ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΠΡΩΗΝ Α∆ΣΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)

•

ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΠΡΩΗΝ Α∆ΣΕΝ ΣΥΡΟΥ)

•

ΑΕΝ Υ∆ΡΑΣ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΠΡΩΗΝ Α∆ΣΕΝ Υ∆ΡΑΣ)

•

ΑΕΝ ΧΙΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ Α∆ΣΕΝ ΧΙΟΥ)

2. ΚΑΤΑΡΗΘΕΙΣΕΣ Α∆ΣΕΝ:
•

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

•

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

•

ΡΟ∆ΟΥ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ

•

ΓΑΛΑΞΕΙ∆ΙΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

•

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ

•

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ

•

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ

•

ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ

3. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΑ.Σ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ
1. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν.Ν.Σ. Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
2. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ
3. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά « Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
4. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (εσπερινό)
5. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
6. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
7. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Παίδων «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
8. ΕΠΑ.Σ. του Ψυχ. Νοσοκοµείου Αττικής
9. ΕΠΑ.Σ. του Ψυχ. Νοσοκοµείου Αττικής «∆ΡΟΜΟΚΑϊΤΕΙΟ»
10. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
11. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Ξάνθης
12. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
13. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Καβάλας
14. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. ∆ράµας
15. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
16. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Κιλκίς
17. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Βέροιας
18. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Κατερίνης
19. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Σερρών
20. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Έδεσσας
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ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

21. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
22. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Γρεβενών
23. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
24. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Άρτας
25. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Φιλιατρών
26. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
27. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
28. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Τρικάλων
29. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Καρδίτσας
30. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Χαλκίδας
31. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Άµφισσας
32. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Καρπενησίου
33. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Κέρκυρας
34. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Πατρών «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ»
35. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Αγρινίου
36. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Κεφαλληνίας «ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ»
37. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Τρίπολης
38. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Καλαµάτας
39. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Σάµου «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
40. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
41. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

35

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

42. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Ρόδου «Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ»
43. ΕΠΑ.Σ. του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Κ.Υ. Λέρου
44. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
45. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Ρεθύµνης
46. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
47. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου
48. ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν. Σύρου

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α/Α

1

ΣΧΟΛΕΣ

ΤΕΣ

Μετατροπή της
Αβερώφειου
Πρακτικής
Γεωργικής Σχολής
Λάρισας σε
Αβερώφειο Αβερώφειο Τ.Ε.Σ.
Λάρισας µε
ς Σχολή
ειδικότητες:
Λάρισας 1.Τεχνιτών
Έδρα:
Αγροτικών
Λάρισα
Μηχανηµάτων και
2.Τεχνιτών
Ζωοτεχνίας
Π.∆. 92/1990
(ΦΕΚ 46Α΄/02.04.1990)

ΤΕΕ
Ν. 2640/1998
(ΦΕΚ 206Α΄/3.09.1998)

Μετατροπή της
Αβερώφειου Τ.Ε.Σ.
Λάρισας σε Αβερώφειο
Τ.Ε.Ε Λάρισας µε
ειδικότητες, έως το 2002:
1. Τεχνιτών Αγροτικών
Μηχανηµάτων
2. Τεχνιτών
Ζωοτεχνικής
µετά το 2002*:
1. Αγροτικών
Μηχανηµάτων
2. Ζωοτεχνίας

ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)

36

ΕΠΑ.Σ.
Ν. 3475/2006
(ΦΕΚ
146Α΄/13.07.2006)

Μετατροπή του
Αβερώφειου Τ.Ε.Ε.
Λάρισας σε
Αβερώφειο ΕΠΑ.Σ.
Λάρισας µε
ειδικότητες:
1. Αγροτικών
Μηχανηµάτων και
2. Ζωοτεχνίας
ΚΥΑ 235745/14.09.2007
(ΦΕΚ 1917Β΄/17.09.2007)

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ

ΤΕΣ

ΤΕΕ
Ν. 2640/1998
(ΦΕΚ 206Α΄/3.09.1998)

ΕΠΑ.Σ.
Ν. 3475/2006
(ΦΕΚ
146Α΄/13.07.2006)

*ΚΥΑ 398859/16.10.2001
(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

2

Μετατροπή της
Πρακτικής
Γαλακτοκοµικής
Σχολής Ιωαννίνων
σε Τ.Ε.Σ. Ιωαννίνων
µε ειδικότητα
Γαλακτοκο Τεχνιτών
µική Σχολή Γαλακτοκοµίας –
Ιωαννίνων Τυροκοµίας

Έδρα:
Ιωάννινα

Π.∆. 227/1989
(ΦΕΚ 109Α΄/02.05.1989)

Μετατροπή της
Γαλακτοκοµικής Τ.Ε.Σ.
Ιωαννίνων σε
Γαλακτοκοµικό Τ.Ε.Ε
Ιωαννίνων µε
ειδικότητα, έως το 2002:
Τεχνιτών
Γαλακτοκοµίας –
Τυροκοµίας
µετά το 2002*:
ΓαλακτοκοµίαςΤυροκοµίας

Μετατροπή του
Γαλακτοκοµικού
Τ.Ε.Ε. Ιωαννίνων σε
Γαλακτοκοµικό
ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων
µε ειδικότητα
Γαλακτοκοµίας–
Τυροκοµίας
ΚΥΑ 235745/14.09.2007
(ΦΕΚ 1917Β΄/17.09.2007)

ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)
*ΚΥΑ 398859/16.10.2001
(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

3

Μετατροπή του
Τµήµατος
Χειροτεχνίας Ξύλου
του ΚΕ∆ΑΕ
Σχολή
Καλαµπάκας σε
Καλαµπάκ Τ.Ε.Σ. Καλαµπάκας
ας
µε ειδικότητα:
Έδρα:
Ξυλογλυπτικής –
Καλαµπάκα ∆ιακοσµητικής
Επίπλου

Μετατροπή της Τ.Ε.Σ.
Καλαµπάκας σε Τ.Ε.Ε.
Καλαµπάκας
µε ειδικότητα:
Ξυλογλυπτικής –
∆ιακοσµητικής
Επίπλου
ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)

Π.∆. 319/1991
(ΦΕΚ 117Α΄/29.07.1991)
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Μετατροπή του
Τ.Ε.Ε. Καλαµπάκας
σε ΕΠΑ.Σ
Καλαµπάκας
µε ειδικότητα:
Ξυλογλυπτικής –
∆ιακοσµητικής
Επίπλου
ΚΥΑ 331333/3.11.2008
ΦΕΚ 2282Β΄/10.11.2008

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ

ΤΕΣ

Ίδρυση Τ.Ε.Σ.
Κρήτης µε
ειδικότητα: Τεχνιτών
Θερµοκηπίων

4

Σχολή
Κρήτης
Έδρα:
Μεσσαράς
Κρήτης

Π.∆. 70/1997
(ΦΕΚ 63Α΄/24.04.1997)

ΤΕΕ
Ν. 2640/1998
(ΦΕΚ 206Α΄/3.09.1998)

Μετατροπή της Τ.Ε.Σ.
Κρήτης σε Τ.Ε.Ε
Κρήτης
µε ειδικότητα, έως το
2002:
Τεχνιτών Θερµοκηπίων
µετά το 2002*:
Θερµοκηπιακών
Κατασκευών και
Καλλιεργειών

ΕΠΑ.Σ.
Ν. 3475/2006
(ΦΕΚ
146Α΄/13.07.2006)

Μετατροπή του
Τ.Ε.Ε. Κρήτης σε
ΕΠΑ.Σ. Κρήτης µε
ειδικότητα:
Θερµοκηπιακών
Κατασκευών και
Καλλιεργειών
ΚΥΑ 235745/14.09.2007
(ΦΕΚ 1917Β΄/17.09.2007)

ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)
*ΚΥΑ 398859/16.10.2001
(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

5

Σχολή
Νεµέας
Έδρα:
Νεµέα

Μετατροπή του
Κέντρου
Επαγγελµατικής
Γεωργικής
Εκπαίδευσης
Νεµέας σε Γεωργική
Τ.Ε.Σ. Νεµέας µε
ειδικότητα: Τεχνιτών
Αµπελουργίας και
Οινοτεχνίας
Π.∆. 92 / 1990
(ΦΕΚ 46Α΄/02.04.1990)

Μετατροπή της
Γεωργικής Τ.Ε.Σ.
Νεµέας σε Γεωργικό
Τ.Ε.Ε Νεµέας
µε ειδικότητα, έως το
2002::
Τεχνιτών Αµπελουργίας
και Οινοτεχνίας
µετά το 2002*:
Αµπελουργίας και
Οινοτεχνίας

Μετατροπή του
Γεωργικού Τ.Ε.Ε.
Νεµέας σε Γεωργική
ΕΠΑ.Σ. Νεµέας
µε ειδικότητα:
Αµπελουργίας και
Οινοτεχνίας
ΚΥΑ 331333/3.11.2008
ΦΕΚ 2282Β΄/10.11.2008

ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)
*ΚΥΑ 398859/16.10.2001
(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

6

Σχολή
Συγγρού
Έδρα:
Κτήµα
Συγγρού,
Μαρούσι

Μετατροπή του
Πρακτικού
Γεωργικού Σχολείου
Συγγρού σε Τ.Ε.Σ.
Συγγρού µε
ειδικότητες:
Τεχνιτών

Μετατροπή της Τ.Ε.Σ.
Συγγρού σε Τ.Ε.Ε
Συγγρού µε ειδικότητες,
έως το 2002::
1. Τεχνιτών
Ανθοκηπουρικής
2.Τεχνιτών

38

Μετατροπή του
Τ.Ε.Ε. Συγγρού σε
ΕΠΑ.Σ. Αµαρουσίου
µε ειδικότητα:
Φυτοτεχνικών
Επιχειρήσεων –
Αρχιτεκτονικής

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ

ΤΕΣ

Ανθοκηπουρικής &
Τεχνιτών
Μελισσοκοµίας
Π.∆. 317/1991
(ΦΕΚ 117Α΄/29.07.1991)

ΤΕΕ
Ν. 2640/1998
(ΦΕΚ 206Α΄/3.09.1998)

Μελισσοκοµίας
µετά το 2002*:
Φυτοτεχνικών
Επιχειρήσεων –
Αρχιτεκτονικής Τοπίου

ΕΠΑ.Σ.
Ν. 3475/2006
(ΦΕΚ
146Α΄/13.07.2006)

Τοπίου
ΚΥΑ 331333/3.11.2008
ΦΕΚ 2282Β΄/10.11.2008

ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)
*ΚΥΑ 398859/16.10.2001
(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

7

Ίδρυση Τ.Ε.Σ.
Κοµοτηνής µε
ειδικότητα:
Τεχνιτών
Μεταποίησης –
Τυποποίησης
Τοπικών Προϊόντων
σε Οικογενειακή
Μορφή
Σχολή
Κοµοτηνής διατηρώντας τη
παράδοση
Έδρα:

Κοµοτηνή

Π.∆. 70/1997
(ΦΕΚ 63Α΄/24.04.1997)

Μετατροπή της Τ.Ε.Σ.
Κοµοτηνής σε Τ.Ε.Ε
Κοµοτηνής µε
ειδικότητα, έως το 2002:
Τεχνιτών Μεταποίησης
– Τυποποίησης
Τοπικών Προϊόντων σε
Οικογενειακή Μορφή
διατηρώντας την
παράδοση
µετά το 2002*:
Τεχνολογίας Τροφίµων
και Εµπορίας
(Μάρκετινγκ)
Γεωργικών Προϊόντων

Μετατροπή του
Τ.Ε.Ε. Κοµοτηνής σε
ΕΠΑ.Σ Κοµοτηνής
µε ειδικότητα:
Τεχνολογίας
Τροφίµων και
Εµπορίας
(Μάρκετινγκ)
Γεωργικών
Προϊόντων
ΚΥΑ 331333/3.11.2008
ΦΕΚ 2282Β΄/10.11.2008

ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)
*ΚΥΑ 398859/16.10.2001
(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

8

Σχολή
Κοζάνης
Έδρα:
Κέντρο
Γεωργικής
Εκπαίδευση
ς Βλάστης
Κοζάνης

Ίδρυση Τ.Ε.Σ.
Βλάστης Κοζάνης µε
ειδικότητα:
Τεχνιτών
Ζωοτεχνικής
Π.∆. 70/1997
(ΦΕΚ 63Α΄/24.04.1997)

Μετατροπή της Τ.Ε.Σ.
Βλάστης Κοζάνης σε
Τ.Ε.Ε Βλάστης Κοζάνης Μεταφορά στο
ΥΠΕΠΘ και παύση
µε ειδικότητα, έως το
λειτουργίας του
2002::
Τεχνιτών Ζωοτεχνικής
Ν. 3194/2003
µετά το 2002*:
(ΦΕΚ 267Α΄/20.11.2003)
Ζωοτεχνίας

39

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ

ΤΕΣ

ΤΕΕ
Ν. 2640/1998
(ΦΕΚ 206Α΄/3.09.1998)

ΕΠΑ.Σ.
Ν. 3475/2006
(ΦΕΚ
146Α΄/13.07.2006)

ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)
*ΚΥΑ 398859/16.10.2001
(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

9

Σχολή
Καρπενησί
ου
Έδρα:
Καρπενήσι

Ίδρυση Τ.Ε.Σ.
Καρπενησίου µε
ειδικότητα:
Στελεχών Ήπιων
Μορφών
Αγροτουρισµού
Π.∆. 70/1997
(ΦΕΚ 63Α΄/24.04.1997)

Μετατροπή της Τ.Ε.Σ.
Καρπενησίου σε Τ.Ε.Ε
Καρπενησίου µε
ειδικότητα, έως το 2002:
Στελεχών Ήπιων
Μορφών
Αγροτουρισµού
µετά το 2002*:
Περιβάλλοντος και
Αγροτουρισµού

Μεταφορά στο
ΥΠΕΠΘ και παύση
λειτουργίας του
Ν. 3194/2003
(ΦΕΚ 267Α΄/20.11.2003)

ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)
*ΚΥΑ 398859/16.10.2001
(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

10

Σχολή
Λέσβου
Έδρα:
Πλωµάρι

Ίδρυση Τ.Ε.Σ.
Λέσβου µε
ειδικότητα: Τεχνιτών
Παράγωγης
Προϊόντων
Προστατευόµενης
Ονοµασίας
Προέλευσης και
Παράγωγης
Ιδιοτυπικών
Προϊόντων
Π.∆. 70/1997
(ΦΕΚ 63Α΄/24.04.1997)

Μετατροπή της Τ.Ε.Σ.
Λέσβου σε Τ.Ε.Ε
Λέσβου µε ειδικότητα,
έως το 2002::
Τεχνιτών Παράγωγης
Προϊόντων
Προστατευόµενης
Μεταφορά στο
Ονοµασίας Προέλευσης ΥΠΕΠΘ και παύση
και Παράγωγης
λειτουργίας του
Ιδιοτυπικών Προϊόντων
Ν. 3194/2003
µετά το 2002*:
(ΦΕΚ 267Α΄/20.11.2003)
Περιβάλλοντος και
Αγροτουρισµού
ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)
*ΚΥΑ 398859/16.10.2001

40

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ

ΤΕΣ

ΤΕΕ
Ν. 2640/1998
(ΦΕΚ 206Α΄/3.09.1998)

ΕΠΑ.Σ.
Ν. 3475/2006
(ΦΕΚ
146Α΄/13.07.2006)

(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

11

Σχολή
Ορεστιάδα
ς
Έδρα:
Ορεστιάδα

Ίδρυση Τ.Ε.Σ.
Ορεστιάδας µε
ειδικότητα:
Τεχνιτών
Παράγωγης
Ζωοτρόφων
Π.∆. 70/1997
(ΦΕΚ 63Α΄/24.04.1997)

Μετατροπή της Τ.Ε.Σ.
Ορεστιάδας σε Τ.Ε.Ε
Ορεστιάδας µε
ειδικότητα, έως το 2002:
Τεχνιτών Παράγωγης
Ζωοτρόφων
µετά το 2002*:
Ζωοτεχνίας

Μεταφορά στο
ΥΠΕΠΘ και παύση
λειτουργίας του
Ν. 3194/2003
(ΦΕΚ 267Α΄/20.11.2003)

ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)
*ΚΥΑ 398859/16.10.2001
(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

12

Σχολή
∆ράµας
Έδρα:
∆ράµα

Ίδρυση Τ.Ε.Σ.
∆ράµας µε
ειδικότητα: Τεχνιτών
Φυτών Μεγάλης
Καλλιέργειας
Π.∆. 70/1997
(ΦΕΚ 63Α΄/24.04.1997)

Μετατροπή της Τ.Ε.Σ.
∆ράµας σε Τ.Ε.Ε.
∆ράµας µε ειδικότητα,
έως το 2002:
Τεχνιτών Φυτών
Μεγάλης Καλλιέργειας
µετά το 2002*:
Επιχειρηµατικής
Γεωργίας

Μεταφορά στο
ΥΠΕΠΘ και παύση
λειτουργίας του
Ν. 3194/2003
(ΦΕΚ 267Α΄/20.11.2003)

ΚΥΑ 356381/15.06.1999
(ΦΕΚ 1404Β΄/07.07.1999)
*ΚΥΑ 398859/16.10.2001
(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

13

Σχολή
Καρδίτσας
Έδρα:
Καρδίτσα

---

Ίδρυση Τ.Ε.Ε
Καρδίτσας µε
ειδικότητα, έως το 2002:
Τεχνιτών Φυτών
Μεγάλης Καλ/γειας και
Μεταποίησης
Αγροτικών Προϊόντων
µετά το 2002*:
Επιχειρηµατικής
41
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Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ

ΕΠΑ.Σ.
Ν. 3475/2006
(ΦΕΚ
146Α΄/13.07.2006)

ΤΕΕ
Ν. 2640/1998
(ΦΕΚ 206Α΄/3.09.1998)

ΤΕΣ

Γεωργίας
ΚΥΑ 366585/2.12.1998
(ΦΕΚ 1316Β΄/ 31.12.1998)
*ΚΥΑ 398859/16.10.2001
(ΦΕΚ 1410Β΄/22.10.2001)

Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020

Egiklios n.3863par.18 ar10

Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2- 9- 2010

Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ: ΄Oλους τους οργανισµούς κύριας

και επικουρικής ασφάλισης
αρμοδιότητας

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ
και

του Υπουργείου Εργασίας

Κοινωνική Ασφάλισης
ΤΜΗΜΑ ∆΄
Ταχ.∆/νση: Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας:10110
Πληροφορίες: Ι. Μαθιουδάκη – ∆. Πατούνα
Βασ. Κουλούρης
Τηλέφωνο:2103368123 ,2103368254, 2103368114
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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010.

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ Α 115/15-7- 2010 δηµοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 « Νέο
Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις ».
Στο άρθρο 10 του ανωτέρω νόµου , πέραν των διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης , για τις οποίες έχουν ήδη δοθεί αναλυτικές οδηγίες , υφίστανται και οι
ρυθµίσεις της παρ. 18 ,µε τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992,
που αναφέρονται στους χρόνους που αναγνωρίζονται για θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης .
Επισηµαίνουµε ότι η ισχύς των διατάξεων της παρ.18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 αρχίζει
την 1.1.2011 και αφορά τους ασφαλισµένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής
προϋποθέσεις : α) θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα κατ’ αποκλειστικότητα από
1.1.2011 και εφεξής, και β) έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ή 12 έτη
ασφάλισης.
Εποµένως οι διατάξεις του άρθρου 40 και της παρ.12 του άρθρου 47 του ν. 2084/92
εφαρµόζονται µέχρι 31.12.2010 και αφορούν όλους όσους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα µέχρι την31.12.2010, ανεξάρτητα αν ασκήσουν το δικαίωµα αυτό µέχρι 31.12.2010 ή
από 1.1.2011 και εφεξής .
Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι που µπορούν να
προσµετρηθούν ή να αναγνωρισθούν µε εξαγορά τόσο για θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος ή για προσαύξηση του ποσού αυτής.
Επιπλέον καθορίζεται η κλιµάκωση του χρόνου τον οποίο µπορεί να προσµετρήσει ή να
αναγνωρίσει κάθε ασφαλισµένος ανάλογα µε το χρόνο συνταξιοδότησής του ως εξής :
α) µέχρι τέσσερα (4) χρόνια, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2011
,
β) ) µέχρι πέντε (5) χρόνια, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2012
γ) µέχρι έξι (6) χρόνια, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2013 και
δ) µέχρι επτά (7) χρόνια, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1-1-2014 και
εφεξής.

1. Συγκεκριµένα, µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις είναι πλέον δυνατή:
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α) Η προσµέτρηση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας.
Θα µπορούν να συνυπολογισθούν 600 ηµέρες επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας 300 για κάθε αιτία - ( αντί των 400 ηµερών κατά την τελευταία πριν τη συνταξιοδότηση δεκαετία,
όπως προβλέπεται σήµερα µε το ν. 2084/92), ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβε χώρα η ανεργία
ή επήλθε η ασθένεια.

β) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών :
βα) σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός µόνο
πτυχίου και
ββ) σε µέσες επαγγελµατικές σχολές, δηµόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος,
µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Οι σχολές αυτές θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως
µετά από σχετική αλληλογραφία του Υπουργείου µας µε τα συναρµόδια Υπουργεία.
Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος µε τα επίσηµα ακέραια έτη σπουδών της οικείας
σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης.
Είναι ευνόητο ότι, αν κατά το χρόνο φοίτησης στις αναφερόµενες σχολές έχει χωρήσει ασφάλιση σε
οποιονδήποτε οµοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου
χρονικού διαστήµατος.
∆εδοµένου, εξάλλου, ότι η

ρύθµιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των

σπουδών, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το
σχετικό πτυχίο ή δίπλωµα.

γ) Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε
φορέα κύριας ασφάλισης ή του ∆ηµοσίου.
Ως χρόνος ανεργίας - πέραν του χρόνου εγγραφής στα µητρώα του ΟΑΕ∆ - θεωρείται κάθε κενό
χρονικό διάστηµα, µετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισµένου και την υπαγωγή του
στα µητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.

δ) Η προσµέτρηση του χρόνου απουσίας των απασχολούµενων µητέρων από την εργασία
τους, λόγω κύησης και λοχείας,
Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

ε) Η αναγνώριση του χρόνου απεργίας.
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στ) Η προσµέτρηση του πλασµατικού χρόνου του άρθρου 141 του ν.3655/2008, ανεξάρτητα
από το χρόνο γέννησης των παιδιών ( πριν ή µετά την 1-1-2000).
Σηµειώνεται ότι ο χρόνος αυτός λαµβάνεται υπόψη για τη συµπλήρωση του χρόνου ασφάλισης
που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 ( όπως για τη
συµπλήρωση του συντάξιµου χρόνου των µητέρων ανηλίκων τέκνων) καθώς και για τη
συµπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 15 ετών. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι
ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισµοί που τίθενται από τον ν.3655/2008.

ζ) Η αναγνώριση του χρόνου µαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και µέχρι
ένα (1) έτος.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως χρόνος µαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε
προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (stage).

η) Ειδικά για τους ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ, η αναγνώριση του χρόνου αποδεδειγµένης
άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα µητρώα του οικείου οργανισµού,
και µέχρι πέντε (5) χρόνια, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές.

2.

Ως προς τον τρόπο αναγνώρισης και εξαγοράς των αναφερόµενων χρόνων, σηµειώνεται

ότι:

α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν.1358/1983.
Ειδικά όµως για τους ασφαλισµένους που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1-1-2011
µέχρι 31-12-2014, µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το ποσό εξαγοράς του
αναγνωριζόµενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, καταβάλλεται µειωµένο κατά 30%, ενώ για
όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1-1-2015 και εφεξής το σχετικό ποσό
καταβάλλεται µειωµένο κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του ( εφάπαξ ή σε
δόσεις ή µε παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης). Σε καµιά όµως περίπτωση, το τελικά
καταβαλλόµενο ποσό δεν µπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει, µε βάση υπολογισµού
το 25πλάσιο του ηµεροµίσθιου ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.

Παράδειγµα:
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Μισθωτός ασφαλισµένος θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα το έτος 2012, µε αναγνώριση ενός
(1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου µήνα πλήρους απασχόλησής
του πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1.100,00 ευρώ, το ποσό της
εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.1358/1983, θα ανέλθει σε
1.100,00 X 20% X 12 µήνες= 2.640,00 ευρώ, και µετά τη µείωσή του κατά 30% σε 1.848,00
ευρώ. Εφόσον, όµως, το ποσό αυτό υπολείπεται του ποσού που προκύπτει αν ο υπολογισµός του
προβλεπόµενου ποσοστού ( 20%) γίνει επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη
που θα ισχύει το 2012, θα καταβληθεί το µεγαλύτερο ποσό.
Είναι ευνόητο ότι στο κατά περίπτωση προκύπτον ποσό εξαγοράς, µπορεί να γίνει στη συνέχεια
και η κατά 15% µείωση που προβλέπεται, από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.1358/83,
σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

β) Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν.1483/84.

γ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας, αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του
ν.2084/92, όπως ισχύει, µετά τη τροποποίησή του µε το άρθρο 5 του ν.2335/1995.

δ) Ο χρόνος σπουδών, ο χρόνος µαθητείας, καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται
τόσο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης, µετά από αίτηση του ασφαλισµένου.
Για κάθε αναγνωριζόµενο µήνα καταβάλλεται ποσό εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον
υπολογισµό ποσοστού 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τους φορείς
επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζοµένων στο 25πλάσιο του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης.
Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις
παραπάνω αναγνωρίσεις ( είτε εφάπαξ µε έκπτωση 15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις ίσες µε τους
αναγνωριζόµενους µήνες, είτε µε παρακράτηση του ¼ του ποσού της σύνταξης) και επιπλέον
προβλέπεται η επιβολή των αναλογούντων προσθέτων τελών, σε περίπτωση καθυστέρησης
καταβολής µηνιαίας δόσης.

ε)

Ως προς την προσµέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και

λοχείας και των ηµερών επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας , επισηµαίνεται
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ότι αυτές λαµβάνονται υπόψη, µόνο για την θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω γήρατος
και όχι για τον προσδιορισµό του δικαιούµενου ποσού σύνταξης.
Αν δηλαδή ένας ασφαλισµένος θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε τη συµπλήρωση 25 ετών
ασφάλισης, αλλά έχει πραγµατοποιήσει 24 χρόνια και 2 µήνες ασφάλισης και έχει επιδοτηθεί λόγω
ανεργίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου για 20 µήνες, µπορεί να συνυπολογίσει
τους 10 από αυτούς προκειµένου να συµπληρώσει τα 25 έτη ασφάλισης που απαιτούνται,, όµως το
ποσό της σύνταξής του θα υπολογισθεί βάσει των 24 ετών.

Σηµειώνουµε ότι , εκτός του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, για όλους τους υπόλοιπους
χρόνους της παρ. 18 του άρθρου 10 ,το κάθε πλήρες έτος αναγνωριζόµενου χρόνου αντιστοιχεί
σε 300 ηµέρες ή 12 µήνες ασφάλισης (κάθε µήνας = 25 ηµέρες ασφάλισης)

3. Εφιστούµε επίσης την προσοχή σας, στη ρύθµιση του τελευταίου εδαφίου της εντός
εισαγωγικών διάταξης της παρ. 2, σύµφωνα µε την οποία, όσοι ασφαλισµένοι/νες
συµπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος µέχρι
31-12-2010, µε αναγνώριση των χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν.2084/1992,
όπως ισχύει σήµερα, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί µέχρι 31-12-2013,
ακολουθούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν το τρέχον έτος.

Παραδείγµατα:
α) Μητέρα ανηλίκου τέκνου έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5.000 ηµέρες
ασφάλισης µέχρι 31-12-2010, έχει ανήλικο παιδί και έχει και δύο (2) χρόνια εκπαιδευτική άδεια
(χρόνος που προβλέπεται από το άρθρο 40 του ν. 2084/92) .
Αν υποβάλει αίτηση αναγνώρισής του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας µέχρι 31.12.2013, θα κριθεί
µε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται το 2010 ( 5.500 ηµέρες και 55 ετών για
πλήρη σύνταξη ή 50 ετών για µειωµένη) και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται από την αύξηση του
ορίου ηλικίας, από 1-1-2011, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 10.

β) ΄Ανδρας που έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών 23,6 χρόνια
ασφάλισης µέχρι τέλους του 2010 και έχει υπηρετήσει στο στρατό 20 µήνες. Αν υποβάλλει αίτηση
αναγνώρισης των 18 µηνών της στρατιωτικής του υπηρεσίας µέχρι τέλους του 2013, θα κριθεί µε
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται το 2010 ( 25 χρόνια και 60 ετών) και δεν επηρεάζεται από την
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αύξηση του ορίου ηλικίας, από 1-1-2011, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 15 του
άρθρου 10.
Βέβαια στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο εν λόγω ασφαλισµένος δεν µπορεί να τύχει και του
ευεργετήµατος της καταβολής του προκύπτοντος ποσού εξαγοράς µειωµένου κατά 30%.

4.

Παρακαλούµε για την ορθή εφαρµογή των σχετικών διατάξεων και την ενηµέρωση των

ασφαλισµένων σας. Για οποιοδήποτε ερώτηµα ανακύπτει ως προς την εφαρµογή των
προαναφερθεισών ρυθµίσεων, θα πρέπει να απευθύνεσθε στο καθ’ ύλην αρµόδιο Τµήµα της
οικείας ∆ιεύθυνσης της ΓΓΚΑ, το οποίο εποπτεύει τον κάθε ασφαλιστικό φορέα.

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο κ.Υπουργού
2. Γραφείο κ.Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν Γραµµατέως
4. Γραφείο κ. Γεν.∆/ντριας Κ.Α
5. Γραφείο κ. Γεν ∆/ντριας ∆.Υ
6. Όλες τις ∆/νσεις της ΓΓΚΑ
7. Τµήµα ∆ιαδοχικής Ασφάλισης
8. ∆/νση ΚΑΜ/Τµήµα ∆΄

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας,
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το
οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνιστάται επίσης μία θέση με−
τακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του
Σώματος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, Α΄98).
Άρθρο 2
Έργο και αρμοδιότητες −
Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση
1. Έργο του Σ.ΕΠ.Ε. είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της
εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης
απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση και επί−
λυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή
πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά
με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των
κείμενων διατάξεων.
2. Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
α. Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με
κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε κάθε είδους ανα−
γκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις
και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και
τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή
δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου

πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός
από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ει−
δικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2
και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010
(Α΄84), και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή:
αα) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της
σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασί−
ας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παρο−
χές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους
ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών
ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε
κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία),
καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων,
ββ) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων
εργασίας,
γγ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της
σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων,
την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση,
δδ) των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απα−
σχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών
και
εε) της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της
ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και
της εργασίας.
β. Ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα
από άλλες Αρχές και Οργανισμούς, τους παραβάτες των
υποπεριπτώσεων αα έως εε της περίπτωσης α΄.
γ. Καταγράφει, αξιολογεί και αναφέρει προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις ελ−
λείψεις ή τις παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την
ισχύουσα εργατική νομοθεσία, καθώς και τα προβλήμα−
τα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομο−
θεσίας και ενημερώνει σχετικά τις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
δ. Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της
ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει
αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη,
και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα
βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους
στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει
αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δομή της
παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγματοληψίες
και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας,
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ποσό της σύνταξης που προκύπτει μετά την έκδοση της
οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης.
Εάν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την
έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης,
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συ−
νταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην
υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου δεν είναι ακριβή,
θα αναζητηθούν τα ποσά συντάξεων που εισπράχθη−
καν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν δεν προκύπτει
υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η επιστροφή των ποσών
θα γίνεται άτοκα.
Σε κάθε περίπτωση, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ή
εβδομήντα πέντε (75) ημέρες αντίστοιχα σε περίπτω−
ση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση από την
υποβολή της αίτησης, πρέπει να εκδοθεί αιτιολογημένη
πράξη απόρριψης της αίτησης για προσωρινή σύνταξη
ή πράξη προσωρινής συνταξιοδότησης.
Για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις κατά τις οποίες
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλι−
σης, στην καταβολή της ως άνω προσωρινής σύνταξης,
υποχρεούται ο τελευταίος φορέας, εφόσον διαπιστώνε−
ται ότι από το συνολικό χρόνο ασφάλισης που αναφέρε−
ται στην υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος συντρέχουν οι
ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση,
σύμφωνα με τη νομοθεσία του.
Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και εφόσον ο
απονέμων φορέας είναι διαφορετικός από εκείνον που
χορηγεί την προσωρινή σύνταξη, τα ποσά σύνταξης που
καταβλήθηκαν από τον φορέα αυτόν δεν αναζητούνται
από τον ασφαλισμένο, αλλά συμψηφίζονται με τα ποσά
σύνταξης που οφείλει να καταβάλλει ο απονέμων Ορ−
γανισμός.
4. Όταν ο απονέμων τη σύνταξη φορέας είναι το Δη−
μόσιο, οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 3
προθεσμίες ξεκινούν μετά την καταβολή των τρίμηνων
αποδοχών.
5. Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης
δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ο ασφαλισμένος με δήλωσή του δεν επιθυμεί
την έκδοση προσωρινής σύνταξης.
β. Όταν οι ασφαλισμένοι δεν πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
γ. Όταν για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων
πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 και
987/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι διμε−
ρείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περι−
πτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό
δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό
ασφαλιστικό φορέα.
δ. Όταν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καταθέσει τα απα−
ραίτητα δικαιολογητικά.
ε. Όταν ζητείται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμέ−
νου/ης από τους γονείς του.
στ. Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη.
ζ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ημερο−
μηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
η. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώρι−
ση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικών
προϋποθέσεων.
θ. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφο−
ρές ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις
σχετικές διατάξεις ποσά.
6. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης συ−
νταξιοδοτικών αποφάσεων ορίζονται κλιμάκια από

υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών που υπη−
ρετούν ή έχουν υπηρετήσει δύο (2) τουλάχιστον χρόνια
σε υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης ή
απονομής ή πληρωμής συντάξεων και διαθέτουν την
ανάλογη εμπειρία.
Τα ανωτέρω κλιμάκια, με βάση τις αρμοδιότητες εκά−
στου, διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, ως ακολού−
θως: α) Κλιμάκιο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφάλισης
και β) Κλιμάκιο Απονομής και Πληρωμής Προσωρινών
και Οριστικών Συντάξεων.
Η συμμετοχή στα κλιμάκια είναι προαιρετική, η δε
σχετική βούληση εκδηλώνεται με υποβολή αίτησης προς
τον Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου ασφαλιστικού φο−
ρέα, ο οποίος και εκδίδει την απόφαση ορισμού τους
ως πιστοποιημένων εισηγητών, μετά την επιτυχή συμμε−
τοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχετικό με την
αρμοδιότητα του κλιμακίου, στο οποίο θα ενταχθούν.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο συντονιστής ανά
κλιμάκιο.
Οι πιστοποιημένοι εισηγητές υποχρεούνται να παρέ−
χουν υπηρεσίες ενημέρωσης πολιτών από τα Κέντρα
Ενημέρωσης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.)
για δύο (2) ημέρες κάθε μήνα.
Οι πιστοποιημένοι εισηγητές εργάζονται και εκτός
ωραρίου εργασίας, για την απασχόλησή τους δε αυτή
και με βάση το παραγόμενο έργο καταβάλλεται μηνιαία
αποζημίωση κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παρ.
4 του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Δ.Σ. του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ρυθμίζεται
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκπαίδευση των συμμε−
τεχόντων, τη λειτουργία των κλιμακίων και τη μέτρηση
του παραγόμενου έργου, τόσο κατά τη διάρκεια του
ωραρίου εργασίας όσο και εκτός αυτού.
Το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και ο τρόπος και
οι προϋποθέσεις καταβολής της καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από εισήγηση των Δ.Σ. των
ασφαλιστικών οργανισμών.
Άρθρο 39
Πλασματικός χρόνος παιδιών
1. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002, όπως αντι−
καταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/
2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στους ασφαλισμένους των φορέων κύριας και
επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς
και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), οι οποίοι
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋ−
ποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011
και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 3863/ 2010, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για
κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 ημέρες
ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ημέρες
ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.
Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο
για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο
και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό
την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι έχουν συμπλη−
ρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής
ή προαιρετικής ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός συνυπο−
λογίζεται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται με
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τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1483/1984
(Α΄ 153), όπως ισχύουν.
Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός
φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο,
το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκεί−
ται σε έναν μόνο φορέα κύριας και σε έναν φορέα
επικουρικής ασφάλισης, κατ’ επιλογή.
Ο εν λόγω αναγνωριζόμενος χρόνος δεν συνυπολο−
γίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου
ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανήλι−
κων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών
και χήρων πατέρων ανήλικων ή ανάπηρων παιδιών, των
κατά περίπτωση απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στα
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, του προβλεπόμενου
από καταστατικές διατάξεις χρόνου για συνταξιοδότη−
ση σε περίπτωση απόλυσης, καθώς και για τη θεμελί−
ωση δικαιώματος συνταξιοδότησης ή προσαύξηση της
σύνταξης με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3717/2008 (Α΄
239), του άρθρου 74 του ν. 3371/2005 (Α΄178) και του
άρθρου 34 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75 ).
Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασματικού χρόνου γί−
νεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και την κα−
ταβολή, για κάθε μήνα, ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου
με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης
και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, επί
του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργά−
τη, που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση αυτή
καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την
κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση
15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι
ίσος με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από
την κοινοποίηση της απόφασης. Καθυστέρηση καταβο−
λής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε
προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Σε περίπτωση θεμελίω−
σης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του
ποσού της σύνταξης, πριν το χρόνο εξόφλησης της
εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη
σύνταξη και μέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το 1/4
του ποσού της σύνταξης. Η σύνταξη καταβάλλεται από
την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις
του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό από
οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται
στο άρθρο 61 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει.»
2. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης
με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010, εξα−
κολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 141, του ν. 3655/2008, όπως ίσχυαν μέχρι την
αντικατάστασή τους από το άρθρο αυτό.
Άρθρο 40
Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης
Το άρθρο 40 του ν. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, αντικα−
θίσταται ως εξής:
«1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή
προαιρετικής ασφάλισης: α) ο χρόνος στρατιωτικής υπη−
ρεσίας, β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,
γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300
ημέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής
ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, δ) ο χρόνος εκπαιδευτι−

3555

κής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, ε) ο χρόνος
σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης
ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτε−
ροβάθμιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
διπλώματος Σχολής Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπου−
δών για την απόκτηση πτυχίου, μετά τη συμπλήρωση
του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες τεχνικές και επαγ−
γελματικές σχολές ή σε μονάδες της δευτεροβάθμιας
τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης από την έναρξη
ισχύος του ν. 576/1977 (Α΄ 102) και μετά ή στο Ενιαίο
Πολυκλαδικό Λύκειο, ο οποίος είναι ίσος με τον κατά το
χρόνο αποφοίτησης επίσημο χρόνο σπουδών της οικείας
σχολής, στ) ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει
ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης,
μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή
το Δημόσιο και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος
από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση
κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης, ζ) ο προ−
βλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την
εργασία λόγω κύησης και λοχείας, η) ο χρόνος απεργίας,
θ) ο πλασματικός χρόνος της παρ. 1 του άρθρου 141 του
ν. 3655/2008 (Α΄ 58), που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν, ι) ο χρόνος μαθητείας,
όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι δύο
έτη, ια) ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης
που εκτίθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997
(Α΄ 136) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή
της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την
εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούμενοι
τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, ιβ) ο
χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου
μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγ−
γέλματος στους ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, την Ειδική
Προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μη−
χανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).
2. Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατι−
ωτικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 1358/1983 (Α΄ 60), όπως ισχύουν κάθε φορά. Στις
περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα
με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από
1.1.2011 μέχρι 31.12.2014, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις,
το ποσό για την εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής
θητείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνεται
κατά 30%. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαί−
ωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν
από 1.1.2015 και εφεξής, το ανωτέρω ποσό μειώνεται
κατά 50%. Σε κάθε περίπτωση το καταβλητέο ποσό
δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει με
βάση υπολογισμού ανά μήνα αναγνώρισης, το 25πλάσιο
του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών ανα−
γνωρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6
του ν. 1483/1984 (Α΄ 153), τόσο για θεμελίωση συντα−
ξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσο−
στού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει
σε κάθε φορέα επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
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Οι χρόνοι των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παραγράφου
1 συνυπολογίζονται μόνο για τη θεμελίωση του συντα−
ξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό
του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.
Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας και ο χρόνος απεργίας
αναγνωρίζονται με αίτηση του ενδιαφερομένου, τόσο
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και
για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγο−
ράζονται βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και
ασφαλισμένου του οικείου φορέα και των αποδοχών
του ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αί−
τησης ή των αποδοχών του τελευταίου μήνα πλήρους
απασχόλησης, μη δυναμένων τούτων να υπολείπονται
του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη,
που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
αναγνώρισης, το ποσό δε της εξαγοράς βαρύνει τον
ασφαλισμένο. Η αίτηση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό
οργανισμό που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρό−
νο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας ή της απεργίας
και συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη, από την
οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκεια
της άδειας ή της απεργίας.
Ο χρόνος φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές,
ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση διπλώματος επαγ−
γελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιου Ινστιτού−
του Επαγγελματικής Κατάρτισης ή διπλώματος Σχολής
Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την από−
κτηση πτυχίου, μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους
της ηλικίας, σε μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχο−
λές ή σε μονάδες της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του
ν. 576/1977 και μετά ή στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο,
ο χρόνος μαθητείας, καθώς και ο χρόνος για τον οποίο
δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικου−
ρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά,
στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ή του Δημοσίου,
αναγνωρίζονται, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου,
για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης με την καταβο−
λή, για κάθε μήνα, ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου
με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης
και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, επί
του 25πλάσιου του ΗΑΕ, όπως ισχύει κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης.
Ο χρόνος της προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που
εκτίθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για το
στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας
του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα αναγνωρίζεται και
εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 και των παραγράφων 1 − 4 του άρθρου 2 του
ν. 1358/1983, όπως ισχύει, χωρίς τις μειώσεις που προβλέ−
πονται από την παρούσα παράγραφο για την αναγνώριση
στρατιωτικής υπηρεσίας για όσους θεμελιώνουν συντα−
ξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2011 και εφεξής.
3. Οι χρόνοι της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και
στην Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχα−
νικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) με την
καταβολή ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με το εκά−
στοτε ισχύον ασφάλιστρο άνω πενταετίας για την Ειδι−
κή Προσαύξηση επί του 25πλάσιου του ΗΑΕ, όπως ισχύει
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης
Υγειονομικών του ΕΤΑΑ που έχουν υπαχθεί και στην

κατηγορία Μονοσυνταξιούχων, εφόσον αναγνωρίσουν
χρόνους ασφάλισης της παραγράφου αυτής, υποχρε−
ούνται να αναγνωρίσουν το αντίστοιχο διάστημα και
στην κατηγορία Μονοσυνταξιούχων, με καταβολή της
ισχύουσας κάθε φορά εισφοράς.
Για την αναγνώριση του χρόνου που μεσολαβεί από
την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στον Τομέα Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, την Ει−
δική Προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλι−
σης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
καταβάλλεται μηνιαία εισφορά σε ποσοστό 20% για
τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δη−
μοσίων Έργων στο εκάστοτε ισχύον ασφάλιστρο άνω
5ετίας για την Ειδική Προσαύξηση και σε ποσοστό 6%
για τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), επί του 25πλά−
σιου του ΗΑΕ, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης.
4. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις αναγνωρίσεις
των προηγούμενων παραγράφων καταβάλλονται είτε
εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετι−
κής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση
15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων
ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της
κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής
δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε
προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώ−
ματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν
από το χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, πα−
ρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την
εξόφληση ποσό ίσο με το 1/4 του ποσού της σύντα−
ξης. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που
ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού
φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία
δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61 του
ν. 3863/2010, όπως ισχύει.
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύ−
νταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση
των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.
5. Όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφά−
λισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με προϋπο−
θέσεις που ισχύουν μέχρι και 31.12.2010, ακόμα και με
προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40
του ν. 2084/1992, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή
του με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, κα−
θώς και με την προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου
της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, και εφόσον
η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι και
31.12.2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση απαιτούμε−
νες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ίσχυαν μέχρι
και 31.12.2010.
Ειδικά για τις ασφαλισμένες των παραγράφων 11 και
13 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, οι οποίες συνταξι−
οδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, ανεξαρτήτως
του εάν ο εν λόγω απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης
συμπληρώνεται μέχρι ή μετά την 31.12.2010 ακολουθού−
νται σε κάθε περίπτωση λήψης μειωμένης ή πλήρους
σύνταξης λόγω γήρατος τα όρια ηλικίας που προβλέ−

