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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συνηµµένος πίνακας
διανοµής.

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ
ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ τ.
Τ.Ε.Α.Η.Ε, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ .
Σχ: α) η µε αρ. 33/08 εγκύκλιος και β) η αρ. 62/08 εγκ. της ∆/νσης µας.
γ) το µε αρ.πρωτ.Φ.80020/οικ.12135/451/20.5.08 εγγρ. της Γ.Γ.Κ.Α του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας, καθώς και τα
δ)Φ.80020οικ.15269/639/9.6.08,Φ.80020/οικ.22813/1006/3.9.08 νεότερα
έγγραφα της Γ.Γ.Κ.Α.
Με την ως άνω α΄ σχετική εγκύκλιο της ∆/νσης µας, σας κοινοποιήσαµε τις
διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 3655/08 για την ένταξη από 1/6/08 του Τ.Ε.Α.Η.Ε
στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Στη συνέχεια µε την β΄ σχ. εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τα υπαγόµενα
πρόσωπα στην ασφάλιση του Ταµείου, τα ποσοστά ασφαλίστρων, την υποβολή
Α.Π.∆, τον έλεγχο εργοδοτών κλπ.
Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του ως άνω νόµου ( σχ.
το γ.΄ έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχ/σης και Κοιν/κής Προστασίας)
«διατάξεις για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης µέχρι τη συµπλήρωση των
απαιτουµένων χρονικών προυποθέσεων για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος, καθώς και διατάξεις για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης µε
καταβολή πρόσθετης εισφοράς για τη συνταξιοδότηση µε ειδικές
συνταξιοδοτικές προυποθέσεις που αφορούν τα ανωτέρω Ταµεία και κλάδο,
εξακολουθούν να ισχύουν», µε την παρούσα εγκύκλιο σας παρέχουµε τις
ακόλουθες συµπληρωµατικές οδηγίες.
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ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του Καταστατικού του
Τ.Ε.Α.Η.Ε «η παρά του εργοδότου µη καταβολή των εισφορών δεν συνεπάγεται δια
τον ησφαλισµένον στέρησιν ή µείωσιν των δικαιωµάτων αυτού επί των παροχών.»
Με τις διατάξεις του Π.∆.500/84 (ΦΕΚ 177τ.Α), στο τέλος της παρ.2 του
άρθρου 9 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Η.Ε ,όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 2 του Π.∆ 78/73 (ΦΕΚ 150τ.Α) και ισχύει, προστέθηκε εδάφιο στ΄ ως εξής:
«στ. Ηµέρες πραγµατικής απασχόλησης ασφαλισµένου σε εξαρτηµένη
ασφαλιστέα στο ταµείο εργασία, που αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο µέσο
(βεβαίωση εργοδότη θεωρηµένη από την Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος
κλπ) για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στο ταµείο
από τον υπόχρεο εργοδότη και οι οποίες διανύθηκαν σε χρόνο προγενέστερο
της πενταετίας από την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησης για
αναγνώριση, µπορούν να αναγνωρισθούν στο Ταµείο ύστερα από αίτηση του
ενδιαφεροµένου εφόσον:
1) Αποδεικνύεται η υπαγωγή του ασφαλισµένου γι αυτή του την απασχόληση
στην ασφάλιση του αρµόδιου Κύριου φορέα.
2) Ο ασφαλισµένος µέχρι την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησης για
αναγνώριση, έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 1.250 ηµέρες εργασίας στην
ασφάλιση του Ταµείου και δεν έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ή δεν έχει
επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση.
Η εξαγορά για κάθε αναγνωριζόµενο µήνα διενεργείται µε την καταβολή
του συνόλου των εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη, µε βάση τις
συνολικές µηνιαίες ή ηµερήσιες αποδοχές του ασφαλισµένου κατά την ηµέρα
υποβολής της αίτησης ή τις προβλεπόµενες για την κατηγορία του νόµιµες
αποδοχές σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν απασχολείται κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης.
Η εξόφληση των εισφορών διενεργείται ή εφάπαξ µέσα σε τρείς (3)
µήνες από την κοινοποίηση της απόφασης για αναγνώριση, οπότε παρέχεται
έκπτωση 20% στο οφειλόµενο ποσό, ή σε άτοκες µηνιαίες δόσεις, ίσες σε αριθµό
µε τους αναγνωριζόµενους µήνες ή µε το πηλίκο της διαίρεσης του αριθµού των
αναγνωριζόµενων ηµερών µε είκοσι πέντε (25).
Ο αναγνωριζόµενος χρόνος δεν προσµετρείται σε καµµία περίπτωση
πριν από την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς.
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου πριν από την πλήρη
εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να καταβάλει
το υπόλοιπο της οφειλής εφάπαξ.
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που έχουν καταβληθεί µέχρι τότε.»
Μετά τα παραπάνω, δεδοµένου ότι η ως άνω διάταξη διατηρείται σε ισχύ,
για την θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (σύµφωνα µε τους
περιορισµούς της παρ.12 του άρθρου 47 του ν.2084/92 και τη σχετική γνωµοδότηση
305/2003 του Νοµικού Συµβούλου της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας) σας γνωρίζουµε ότι, αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία
που θα πρέπει να τηρηθεί από τα αρµόδια Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά την εξέταση
αιτηµάτων αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης( σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες
διατάξεις) που υποβλήθηκαν στο τ. Ταµείο ή θα υποβληθούν µετά την ένταξη του
στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ, θα δοθούν µε νεότερο έγγραφό µας, εφόσον έχει υποβληθεί
ερώτηµα από την ∆/νση µας προς την Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοιν/κής Προστασίας .
Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1 . ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΠΗΓΟΝΤΟ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.∆. 344/91.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Καταστατικού του
Τ.Ε.Α.Η.Ε, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε την αρ. 7277/Σ.125/62
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, µε τα Β.∆ 1/1970 και 351/72 και το Π.∆ 1190/81
και αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆ 344/91 (ΦΕΚ 120τ.Α )
ορίζεται ότι:
« 3. α) Στην ασφάλιση του Ταµείου, έχουν το δικαίωµα να υπαχθούν
προαιρετικά.
Ι) Οι αυτοτελώς απασχολούµενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες,
που δεν έχουν συνάψει ποτέ ασφαλιστικό δεσµό µε το Ταµείο ή έχουν
πραγµατοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ταµείου αριθµό ηµερών
ασφάλισης µικρότερο του προβλεπόµενου από την περ.ΙΙΙ, εφ΄ όσον δεν είναι
ανάπηροι κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισµού Παροχών και έχουν ηλικία
µικρότερη των σαράντα (40) ετών.
ΙΙ) Τα µέλη της διοικήσεως των Επαγγελµατικών Σωµατείων των
Ηλεκτροτεχνιτών ή Ενώσεων αυτών κατά την διάρκεια της θητείας τους και εφόσον
δεν ασφαλίζονται κατά τον αυτό χρόνο υποχρεωτικά στο Ταµείο λόγω παροχής
εξαρτηµένης εργασίας.
ΙΙΙ) Κάθε πρόσωπο, που είχε υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του
Ταµείου λόγω παροχής εξαρτηµένης εργασίας µετά από τη διακοπή της
υποχρεωτικής ασφάλισής του, εφόσον έχει πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση του
ταµείου οκτακόσιες (800) ηµέρες εργασίας δεν έχει αναπηρία κατά την έννοια του
άρθρου 2 του Κανονισµού Παροχών και δεν έχει υπαχθεί ή δεν υπάγεται
υποχρεωτικά σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης µετά από τη διακοπή της
υποχρεωτικής ασφάλισής του στο Ταµείο.
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να υποβληθεί εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δύο ετών από της διακοπής της
υποχρεωτικής ασφάλισης.
β) Η υποβαλλόµενη αίτηση για την άσκηση του δικαιώµατος προαιρετικής
ασφάλισης συνοδεύεται για τα πρόσωπα της κατηγορίας Ι από βεβαίωση της
αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας ή του Οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου ή του
ΤΕΒΕ περί ασκήσεως αυτοτελώς του επαγγέλµατος του ηλεκτροτεχνίτου ή
εγκαταστάτου και για τα πρόσωπα της κατηγορίας ΙΙ από βεβαίωση της οικείας
επαγγελµατικής οργάνωσης περί της ιδιότητας αυτού που υποβάλει την αίτηση ως
µέλους της διοικήσεως αυτής.
γ) Οι ασφαλιζόµενοι προαιρετικώς, σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουν
υποχρέωση να καταβάλουν το σύνολο των εισφορών (6%) ασφαλισµένου και
εργοδότη για είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες και µέχρι είκοσι πέντε (25) το
µήνα».
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Για τα πρόσωπα της κατηγορίας Ι και ΙΙ σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ.3γ του Π.∆ 344/91 « οι εισφορές αυτές υπολογίζονται για τους
αυτοτελώς απασχολούµενους και τα µέλη της διοικήσεως των επαγγελµατικών
οργανώσεων των ασφαλισµένων επί του ανωτάτου ορίου αποδοχών εργοδηγού,
ηλεκτροτεχνίτου (βασικού µισθού και επιδοµάτων χρόνου υπηρεσίας και
οικογενειακών βαρών και ΑΤΑ), που προβλέπεται κάθε φορά από τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας, ή διαιτητικές αποφάσεις των ηλεκτροτεχνιτών καταστηµάτων
κ.λ.π και για τους λοιπούς (πρόσωπα της κατηγορίας ΙΙΙ) επί των νοµίµων
αποδοχών τους του τελευταίου µήνα της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, που
αναπροσαρµόζεται µε βάση την οικεία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, που ισχύει για
την κατηγορία τους κάθε φορά ή διαιτητική απόφαση ή άλλο κανόνα δικαίου».
Για τους ασφαλισµένους που υπήχθησαν προαιρετικά από 1/1/93 στην
ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Η.Ε λόγω ασκήσεως αυτοτελώς του επαγγέλµατος του
ηλεκτροτεχνίτη, ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη οι µηνιαίες εισφορές καθορίζονται
βάσει κλιµακίων που επιλέγει ο ασφαλισµένος (14 ασφαλιστικών κατηγοριών
σύµφωνα µε το Π.∆.168/93 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου
22,άρθ.32 παρ.3,33,34 παρ.1 του ν. 2084/92).
Η επιλογή για καταβολή σε ανώτερη κατηγορία γίνεται κατόπιν δήλωσής του
στην αρχή κάθε έτους.
Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται οι
νεοεισερχόµενοι (από 1/1/93) στην ασφάλιση των φορέων Κύριας Ασφάλισης
Αυτοαπασχολουµένων (σύµφωνα µε την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.
3518/06) αυξάνονται για το έτος 2008 κατά ποσοστό 3% επί των αντίστοιχων
ποσών, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31/12/07, και από 1/10/08 κατά ποσοστό 2%
επί των αντίστοιχων ποσών, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 39/9/08 (σχ το µε
αρ.πρωτ.Φ.80000/10241/425/23.4.08 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχ.
και Κοιν. Προστασίας -∆/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουµένων) και
αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα.
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Ασφαλιστική
Κατηγορία

Από

Ποσά σε Ευρώ
1/1/08 - 30/9/08

1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η
10η
11η
12η
13η
14η
3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

679,75
835,91
991,04
1.145,69
1.293,77
1.407,51
1.517,46
1.627,44
1.737,40
1.847,39
1.957,36
2.067,32
2.177,30
2.287,27
ΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Με τα δ΄ σχετικά έγγραφά
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν.
υπαγωγή στην ασφάλιση του τ.
ηλεκτροτεχνιτών ή εγκαταστατών
νοµοθεσίας του Π.∆ 344/91.

Ποσά σε Ευρώ
Από 1/10/08 - 31/12/08
693,35
852,63
1.010,86
1.168,60
1.319,65
1.435,66
1.547,81
1.659,99
1.772,15
1.884,34
1.996,51
2.108,67
2.220,85
2.333,02
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

-

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

της η αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Κ.Α του
Προστασίας µας διευκρίνισε ότι, η προαιρετική
Τ.Ε.Α.Η.Ε των αυτοτελώς απασχολουµένων
είχε προβλεφθεί µε σαφείς διατάξεις της

Επειδή µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3655/08 µετά την ένταξη από
1/6/08 του Τ.Ε.Α.Η.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ οι ασφαλισµένοι του τ. Ταµείου καθίστανται
ασφαλισµένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ και η ασφαλιστική τους σχέση διέπεται από τις
διατάξεις της νοµοθεσίας του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο αρ. πρωτ.
Φ80020/οικ.22813/1006/3.9.08
έγγραφο
της
Γ.Γ.Κ.Α,
όσοι
αυτοτελώς
απασχολούµενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες είχαν υπαχθεί
προαιρετικά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Η.Ε µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (1/6/08)
νοµιµοποιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ µε την ίδια
µορφή. Αντιθέτως, τα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας, τα οποία δεν
συνήψαν ασφαλιστική σχέση µε το Τ.Ε.Α.Η.Ε µέχρι 31/5/08, δεν έχουν τη
δυνατότητα να υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Για το λόγο αυτό, τους παρέχεται το δικαίωµα προαιρετικής ασφάλισης στο
νεοσυσταθέντα κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε (άρθρο 12 του ν.
3655/08).
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ασφάλιση του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 344/91 δεν µπορεί να
γίνει άµεση ένταξη στην εφαρµογή του Ο.Π.Σ- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απεικόνιση της
ασφάλισής τους , την καταβολή των εισφορών τους,. θα συναλλάσσονται µε το ΙΚΑΕΤΑΜ µε χειρόγραφη διαδικασία- τήρηση πινακίδας, γραµµάτιο είσπραξης
κλπ.
Εποµένως για την συνέχιση της ασφάλισης τους πλέον στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ θα
ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία.
α) Με την συνδροµή των υπαλλήλων του τ. Ταµείου θα πρέπει να
ενηµερωθούν οι υπαχθέντες (έως 31/5/08) στην ως άνω προαιρετική , για την
απογραφή τους στα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εφόσον δεν είχαν απογραφεί κατά το
παρελθόν µε την ιδιότητα του µισθωτού) προκειµένου να γίνεται πλέον η καταβολή
από 1/6/08 και µετά στα Υποκαταστήµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έδρας της επιχείρησης
(πρόσωπα της κατηγορίας Ι του Π.∆ 344/91) ή τόπου κατοικίας (πρόσωπα της
κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ) της µηνιαίας εισφοράς τους υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.Τ.Ε.Α.Η.Ε).
β) Να δηµιουργηθεί υποφάκελος από τους υπαλλήλους του τ. Ταµείου ο
οποίος θα αποσταλεί στα αρµόδια Υποκαταστήµατα ( έδρας της επιχείρησης- ή
τόπου κατοικίας) και ο οποίος θα περιέχει την αίτηση για την υπαγωγή στην
προαιρετική ασφάλιση, την απόφαση του ∆.Σ, ατοµικά στοιχεία, χρονική περίοδο
καταβολής εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, όπως προκύπτει από τις
µηχανογραφηµένες καταστάσεις εισφορών του τ. Ταµείου έως και την ηµεροµηνία
ένταξης του στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Κρίνεται απαραίτητη η γνωστοποίηση από το τ. Ταµείο των ποσών που
καταβλήθηκαν έως 31/5/08 για την προαιρετική ασφάλιση των κατηγοριών αυτών
ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση καταβολής των εισφορών τους στα αρµόδια
Υποκαταστήµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Επειδή έχουν εντοπισθεί περιπτώσεις προσώπων υπαχθέντων στην
προαιρετική ( Π.∆ 344/91) οι οποίοι κατέβαλαν εισφορές στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος από 1/6/08 και µετά, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο τ. Ταµείο, δεν θα ζητείται
η καταβολή εκ νέου των ποσών αυτών, αλλά µε την προσκόµιση του αντίστοιχου
αποδεικτικού είσπραξης της Τράπεζας θα ενηµερώνεται ο υποφάκελος ( που θα
αποσταλεί από το τ. Ταµείο) και εφόσον οι ως άνω εισφορές εµπρόθεσµα
καταβλήθηκαν δεν θα επιβαρύνονται µε πρόσθετα τέλη.
Επισηµαίνεται ότι από 1/6/08 και µετά οι διατάξεις του Π.∆.344/91, που
ίσχυαν στο τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε για την προαιρετική ασφάλιση των συγκεκριµένων
κατηγοριών (αυτοτελώς απασχολουµένων αδειούχων ηλεκτροτεχνιτών ή
εγκαταστατών καθώς και των προσώπων είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά
στην
ασφάλιση του Ταµείου λόγω παροχής εξαρτηµένης εργασίας µετά από τη διακοπή
της υποχρεωτικής ασφάλισής των) δεν εφαρµόζονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ εφόσον τα
πρόσωπα που ανήκαν στις κατηγορίες αυτές δεν είχαν συνάψει ασφαλιστική
σχέση µε το τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε µέχρι 31/5/08.
Άλλωστε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3655/08 για την
ένταξη Επικουρικών Ταµείων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ, όπως ρητά αναφέρεται σε αυτές,
διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης και όχι
προαιρετικής ασφάλισης.

-74. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.∆. 344/91.
Στην παρ.3 δ) και 3 ε) του άρθρου 1 του Π.∆ 344/91 ορίζεται ότι:
« Η καθυστέρηση καταβολής των παραπάνω εισφορών για χρόνο
µεγαλύτερο του έτους από τη χρονική στιγµή που έγιναν απαιτητές, συνεπάγεται
την απώλεια του δικαιώµατος της συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης, οι
δε καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται µε τις προυποθέσεις του άρθρου ΙΙ του
Κανονισµού Παροχών του Ταµείου.
Η προθεσµία αυτή αναστέλλεται για τους αυτοτελώς απασχολούµενους κατά
την κρίση του ∆.Σ του Ταµείου για όσο χρόνο ο ενδιαφερόµενος δεν ασκεί το
επάγγελµά του, εξ αιτίας ανεξαρτήτων της θέλησής του λόγων ή δεν έγινε δυνατή
από αυτόν η εµπρόθεσµη καταβολή των εισφορών για λόγους ανωτέρας βίας (υγείας
κλπ).
Καθυστερηµένη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ή καταβολή µειωµένων
ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε αριθµό µικρότερο των (20) είκοσι
ηµερών ασφάλισης δεν γίνεται αποδεκτή και τα ποσά που έχουν καταβληθεί
επιστρέφονται άτοκα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».
Μετά την ένταξη του τ. Ταµείου στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ για τα πρόσωπα που
υπήχθησαν στην προαιρετική ασφάλιση του τ. Ταµείου ( σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆ 344/91) και δεν κατέβαλαν εισφορές για χρονικές περιόδους
από 1/6/08 έως 30/9/08 δίδεται η δυνατότητα καταβολής των εν λόγω εισφορών
(µε έκδοση γραµµατίων είσπραξης- χειρόγραφη διαδικασία) στα αρµόδια
υποκαταστήµατα (έδρας της επιχείρησης-ή τόπου κατοικίας, ανά κατηγορία )
χωρίς επιβολή προσθέτων τελών εφόσον καταβληθούν έως 31/10/08.
Περιπτώσεις υποβολής ενστάσεως µετά την έκδοση απορριπτικών
αποφάσεων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής των εισφορών (των υπαγοµένων
στις διατάξεις του Π.∆.344/91) για λόγους ανωτέρας βίας, µειωµένων εισφορών κλπ
θα εξετάζονται από 1/6/08 και µετά σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία στο ΙΚΑΕΤΑΜ ( από την Τ.∆.Ε των αρµοδίων Υποκ/των) .
5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ - (Π.∆ 344/91)
Σύµφωνα µε την παρ. 3ζ) , 3 η) και 3θ) του άρθρου 1 του Π.∆ 344/91
« Η προαιρετική ασφάλιση, σύµφωνα µε τα παραπάνω αρχίζει ή συνεχίζεται
από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Πρόσωπα που µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (Π.∆ 344/91 δηλ. από
1/8/91) έχουν καταβάλει τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές για την
προαιρετική τους ασφάλιση εκπροθέσµως θεωρείται, ότι δεν έχουν εκπέσει του
δικαιώµατος τους και ο χρόνος που αναλογεί στις εισφορές αυτές είναι νόµιµος.
Πρόσωπα που µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (Π.∆ 344/91 δηλ.
1/8/91) έχουν καταβάλει εµπροθέσµως και ανελλιπώς τις ασφαλιστικές εισφορές
τους θεωρείται ότι είναι νόµιµα ασφαλισµένα, έστω και εάν δεν έχουν υποβάλει
σχετική αίτηση για προαιρετική ασφάλισή τους, εφόσον βέβαια είχαν το δικαίωµα
υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.»
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 1539/85.
Οι διατάξεις του άρθρου 41 του α.ν. 1846/51, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 10 του ν. 1539/85 (όπως ισχύουν για την προαιρετική ασφάλιση και
στους επικουρικούς φορείς) εφαρµόζονταν στο τ. Ταµείο και θα εξακολουθήσουν
να ισχύουν και για τους ασφαλισµένους του Τ.Ε.Α.Η.Ε µετά την ένταξη τους
στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Για τους νέους ασφαλισµένους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.
2084/92.
Τα αιτήµατα προαιρετικής που υποβλήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης
στο τ. Ταµείο σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις, θα εξετασθούν από τους
υπαλλήλους του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε και η συνταχθείσα απόφαση προαιρετικής ασφάλισης
θα αποστέλλεται για υπογραφή στον ∆/ντη του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας
του ενδιαφεροµένου ( µαζί µε υποφάκελο) για την καταβολή πλέον των εν λόγω
εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ενώ για τα αιτήµατα που θα
ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία
προαιρετική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ
του ν. 1539/85 καθώς και του άρθρου
ανέργους).

υποβληθούν από 1/6/08 και µετά θα
που τηρείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την
(σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10
10 του ν.2874/00-για τους µακροχρόνια

∆. ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.
3232/04.
Με τις διατάξεις των παρ.1 και παρ.2 του άρθρου 20 του ν. 3232/04 παρέχεται
η δυνατότητα στους ασφαλισµένους φορέων επικουρικής ασφάλισης µισθωτών που
συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης περί
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, να συνταξιοδοτούνται µε τις ίδιες
προυποθέσεις και από τους φορείς Επικουρικής Ασφάλισης.
Η συνταξιοδότηση πραγµατοποιείται µετά από εξαγορά του ελάχιστου
αριθµού ηµερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα που απαιτούνται
κάθε φορά για τη συνταξιοδότηση µε τις προυποθέσεις αυτές.
Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, ασφαλισµένοι του Τ.Ε.Α.Η.Ε, οι
οποίοι δικαιούνται σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται µε τις ίδιες προυποθέσεις
σύνταξης και από το τ. Ταµείο.
Εποµένως για την διεκπεραίωση εκκρεµών αιτηµάτων αναγνώρισης µε τις
προυποθέσεις συν/σης περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, που έχουν
υποβληθεί στο τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε (∆ιδότου 30- Αθήνα) θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Οι υπάλληλοι του τ. Ταµείου, θα συντάσσουν τις σχετικές αναγνωριστικές
αποφάσεις (στα διαµορφωθέντα έντυπα ) και στην συνέχεια θα διαβιβάζεται στα
Υποκαταστήµατα τόπου κατοικίας υποφάκελος (στον οποίο θα περιέχονται όλα τα
απαραίτητα στοιχεία) για την υπογραφή της αναγνωριστικής απόφασης από τον
∆/ντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τόπου κατοικίας) ώστε να είναι δυνατή η καταβολή
εισφορών σε αυτό.
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υποβάλλονται από 1/6/08 και µετά στα Υποκαταστήµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα
αντιµετωπίζονται ως εξής :
Οι υπηρεσίες των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µετά την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης και εφόσον ο ενδιαφερόµενος επιλέξει τον τρόπο υπολογισµού
της σύνταξης του σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε, µε
αναγνώριση χρόνου υπέρ βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, θα διαβιβάζουν
το φάκελο στο τ. Ταµείο, για την έκδοση της σχετικής αναγνωριστικής απόφασης, µε
τη συνδροµή των υπαλλήλων του τ. Ταµείου και στη συνέχεια θα επιστρέφεται ως
άνω φάκελος στο αρµόδιο Υποκ/µα για περαιτέρω ενέργειες (σχ. εγκ. 43/29.5.08 της
∆/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Επισηµαίνουµε ότι τυχόν υποβληθέντα αιτήµατα αναγνώρισης χρόνου, (µε τις
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3232/04) των ασφαλισµένων οι οποίοι επέλεξαν την
συνταξιοδότησή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ,
θα εξετάζονται από τα αρµόδια Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τις οδηγίες που δόθηκαν µε
τις εγκ. 12/12.2.08 και 43/08 της ∆/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ενστάσεις, κατά των αναγνωριστικών αποφάσεων που έχουν υποβληθεί πριν
την ένταξη του τ. Ταµείου στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ ( επειδή για την εξέτασή τους αρµοδιότητα
είχε το .∆.Σ του τ. Ταµείου) θα εξετάζονται και αυτές από την Τ.∆.Ε του Περ/κού
Υποκ/τος του τόπου Κατοικίας του ενδιαφεροµένου.
Ε. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 και 4 του ν. 1358/83
δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στις
Ένοπλες δυνάµεις, Σώµατα Ασφαλείας κ.λ.π ως χρόνου ασφάλισης, σε Οργανισµούς
Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Οι ανωτέρω διατάξεις ίσχυαν και για τους ασφαλισµένους του Τ.Ε.Α.Η.Ε και
θα εξακολουθούν να εφαρµόζονται και µετά την ηµεροµηνία ένταξης του Ταµείου
στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (1/6/08) σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, µε τους
όρους, προυποθέσεις και τρόπο καταβολής των εν λόγων εισφορών στο ΙΚΑΕΤΑΜ.
ΣΤ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
1.- Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 10 του Καταστατικού του
Τ.Ε.Α.Η.Ε ήταν δυνατή η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών µετά
από σχετική αίτηση των ενδιαφεροµένων (ασφ/νου ή εργοδότη), ατόκως µεν, αν η
καταβολή έγινε µε υπαιτιότητα του ενδιαφερόµενου, εντόκως δε, αν η είσπραξη έγινε
µε υπαιτιότητα των υπηρεσιών του τ. Ταµείου.
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αιτήσεις, θα πρέπει να εξετασθούν από τους υπαλλήλους του τ. Ταµείου, οι δε
σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να υπογραφούν από τους αρµόδιους ∆/ντες
των αντίστοιχων περιφερειακών ή Τοπικών Υποκ/των µε ρητή αναφορά σε
αυτές, ότι η επιστροφή των ανωτέρω εισφορών γίνεται µε την αίρεση, ότι οι
ενδιαφερόµενοι εργοδότες δεν οφείλουν εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η επιστροφή εισφορών που αχρεώστητα καταβλήθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ
επιστρέφονται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων µε την ίδια διαδικασία που
επιστρέφονται και οι εισφορές στις αντίστοιχες περιπτώσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2.- Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κανονισµού
Παροχών του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το Π.∆. 499/85,
ασφ/νοι- ασφ//νες εφόσον δεν θεµελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωµα, διατηρούσαν
(µε τις οριζόµενες στις ως άνω διατάξεις προυποθέσεις) το δικαίωµα ανάληψης των
αντιστοίχων ατοµικών εισφορών που καταβλήθηκαν.
Οι ανωτέρω διατάξεις για επιστροφή εισφορών ισχύουν για τους
ασφαλισµένους του ενταχθέντος Ταµείου οι οποίοι όµως υπέβαλαν το αίτηµά τους
πριν από την 1/6/08.
Για τους ασφαλισµένους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηµα (επιστροφής
εισφορών) µετά την ως άνω ηµεροµηνία έχουν εφαρµογή οι Καταστατικές
διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ και δεν επιστρέφονται οι ασφαλιστικές εισφορές
εφόσον η ασφάλιση εχώρησε ορθά και νόµιµα.
Συν/να:1φ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
∆ΙΕΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΩΤ. ΡΟΥΜΠΛΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1.2.-

Γραφείο κ. ∆ιοικητή
Ε.Τ.Ε.Α.Μ
Γραφείο Προέδρου

3.-

Γραφεία κ.κ. Υποδιοικητών

4.-

Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆ιευθυντών

5.-

Γραφεία κ.κ. Συντονιστών

6.-

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 – Αθήνα

7.- Οµάδα ∆ιαχείρισης Ο.Π.Σ – ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Πατησίων 12- Αθήνα
8.-

Επιχειρησιακή Οµάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12- Αθήνα.

9.- Οµάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12 – Αθήνα
10.- Οµάδα Εκπαιδευτών Θεσ/κης
(Υποκ/µα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύλης Αξιού)
11.- Οµάδα Υποδοµών Προετοιµασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησίων 12- Αθήνα
12.- Οµάδα Υποδοµών Λειτουργικών Παρεµβάσεων & ∆ιαδικασιών
Πατησίων 12- Αθήνα
13.- Οµάδα Υποδοµών Ηλεκτ/κής Εξυπηρέτησης & Τηλεπ/κών Υπηρεσιών
Πατησίων 12- Αθήνα
14.- Ανάδοχος Ο.Π.Σ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
15.- Τ.Ε.Α.Η.Ε
∆ιδότου 30, 10880- Αθήνα.

