
 

 

 Αθήνα, 20 Ηανοςαπίος 2012 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

ΛΖΓΔΗ ΣΗ 4 ΦΔΒΡΟΤΑΡΊΟΤ 2012  

Ζ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΑ ΜΜΔ 

 

Με εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζηνπο εξγαδόκελνπο ζηα ΜΜΕ, λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ 

εμαγνξά έσο θαη ηξηώλ (3) πιαζκαηηθώλ ρξόλσλ αζθάιηζεο γηα απαζρόιεζε, 

γηα ηελ νπνία δελ έρεη ππάξμεη αζθάιηζε.  

Ζ πποθεζμία ςποβολήρ ζσεηικών αιηήζεων ζηο ΔΣΑΠ-ΜΜΔ (Καλλιππόηρ 

5 & Πεππαιβού 20), είναι η 4η Φεβποςαπίος 2012.  

Δηθαίσκα εμαγνξάο έρνπλ όινη νη κέρξη ηηο 31-12-1992 αζθαιηζκέλνη ζηνπο 

ηνκείο ηνπ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ Ηκεξεζίσλ 

Εθεκεξίδσλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο, ηνπ 

Τνκέα Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ Σπληαθηώλ θαη Υπαιιήισλ Τύπνπ ηνπ Κιάδνπ 

Κύξηαο Αζθάιηζεο, ηνπ Τνκέα Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ 

Σπληαθηώλ θαη Υπαιιήισλ Τύπνπ ηνπ Κιάδνπ Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο). 

Φξήζε κπνξνύλ λα θάλνπλ θαη όζνη έρνπλ αλαγλσξίζεη ζην παξειζόλ 

ιηγόηεξα από 3 έηε έσο ηε ζπκπιήξσζε 3 εηώλ. 

Όζνη επεξεάδνληαη από ηηο απμήζεηο ησλ νξίσλ ηνπ λένπ Αζθαιηζηηθνύ, από 

1/1/2011, δελ κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ (καδί κε ηα άιια πιαζκαηηθά ρξόληα 

πνπ ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο) πάλσ από 4 έηε ην 2011, ηα 5 ην 

2012, ηα 6 ην 2013 θαη ηα 7 εθόζνλ ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα από ην 2014 θαη 

κεηά. 

Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΤΑΙΣΥΤ ε εηζθνξά είλαη 15% γηα θάζε 

αλαγλσξηδόκελν κήλα θαη ππνινγίδεηαη επί ηνπ 50πιάζηνπ ηνπ εκεξνκίζζηνπ 

ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε θαη 4% γηα ην επηθνπξηθό. 

Τν πνζό ηεο εμαγνξάο θαηαβάιιεηαη είηε εθάπαμ κέζα ζε ηξεηο κήλεο είηε ζε 

ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο ίζεο κε ηνπο κήλεο αζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη 

θαη νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα ππεξβνύλ ηηο 36. 

 



 

Ζ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ: 

«Γλσζηνπνίεζε ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 41 (παξ. 2–6) ηνπ λ. 3996/2011. 

Σαο γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΕΚ 170 Α δεκνζηεύζεθε ν λ. 3996/2011 «Αλακόξθσζε 

ηνπ Σώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», ζην άξζξν 41 παξ. 2–6 ηνπ νπνίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο 

ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ρξόλνπ αζθάιηζεο από ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

ησλ Τνκέσλ Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ, Σπληαθηώλ θαη Υπαιιήισλ Τύπνπ (πξώελ 

ΤΑΙΣΥΤ) θαη ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ Ηκεξεζίσλ Εθεκεξίδσλ Αζελώλ 

θαη Θεζζαινλίθεο (πξώελ ΤΣΠΕΑΘ) ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΕΤΑΠ — 

ΜΜΕ. Γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζή ζαο, κε ζθνπό ηελ έγθαηξε θαη νξζή εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ από ηηο ππεξεζίεο ζαο αιιά θαη ηελ πιεξνθόξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

επηζεκαίλνπκε ηα αθόινπζα: 

Άπθπο 41 παπ. 2–6: Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4, 5, 6 ηνπ άξζξνπ 41 

ηνπ λ. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α) παξέρεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κέρξη 31-12-1992 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ, Σπληαθηώλ θαη Υπαιιήισλ Τύπνπ 

(πξώελ ΤΑΙΣΥΤ) θαη ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ Ηκεξεζίσλ Εθεκεξίδσλ 

Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο (πξώελ ΤΣΠΕΑΘ) ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ 

Εληαίνπ Τακείνπ Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο (ΕΤΑΠ — 

ΜΜΕ), ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ρξόλνπ αζθάιηζεο γηα απαζρόιεζή ηνπο γηα ηελ 

νπνία πθίζηαην ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνπο Τνκείο απηνύο αιιά δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Πεδίο εθαπμογήρ: Φξήζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ έρνπλ δηθαίσκα λα θάλνπλ όινη 

νη κέρξη 31-12-1992 αζθαιηζκέλνη ησλ αλσηέξσ Τνκέσλ (παιαηνί αζθαιηζκέλνη), 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ ππαγσγήο ηνπο ζηνπο νηθείνπο Τνκείο ηνπ ΕΤΑΠ — ΜΜΕ. 

Ο αλαγλσξηδόκελνο ρξόλνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηξία έηε ζπλνιηθά θαη’ 

αλώηαην όξην. 

Ο ελ ιόγσ πεξηνξηζκόο αθνξά ηόζν ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζεκειηώλνπλ 

ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο ηζρύνπζεο κέρξη 31-12-2010 πξνϋπνζέζεηο όζν θαη 

εθείλνπο πνπ ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κεηά ηελ 1-1-2011 κε απμεκέλεο 

πξνϋπνζέζεηο ρξόλνπ αζθάιηζεο θαη νξίνπ ειηθίαο, όπσο δηακνξθώλνληαη θαη 

ηζρύνπλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 3863/2010, όπσο αλαιπηηθά δηεπθξηλίδεηαη 

αθνινύζσο. 

Υπνγξακκίδεηαη όηη γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε αλαγλώξηζε, 

δελ ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αζθάιηζε ζε άιιν Τνκέα ηνπ ΕΤΑΠ — 

ΜΜΕ ή άιιν αζθαιηζηηθό θνξέα. 

Διδικόηεπα: 



Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σομέα Αζθάλιζηρ Ηδιοκηηηών ςνηακηών και 

Τπαλλήλων Σύπος ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα αλαγλσξίζνπλ σο ρξόλν αζθάιηζεο ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

απαζρνιήζεθαλ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηδηνθηήηε, ζπληάθηε ή ηνπ ππαιιήινπ, εθόζνλ 

βεβαίσο γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο απηή πθίζηαην ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ Τνκέα 

θαη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σομέα Δπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ Ηδιοκηηηών 

ςνηακηών και Τπαλλήλων Σύπος ηνπ Κιάδνπ Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ρξόλνπ αζθάιηζεο πνπ ζπκπίπηεη 

κε ηνλ αλαγλσξηδόκελν ρξόλν αζθάιηζεο ζηνλ Τνκέα Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ, 

Σπληαθηώλ θαη Υπαιιήισλ Τύπνπ ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

Από ηνλ ρξόλν απηό εμαηξείηαη ν ρξόλνο ζε άιιν θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πνπ 

ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σομέα Αζθάλιζηρ Πποζωπικού Ζμεπηζίων 

Δθημεπίδων Αθηνών και Θεζζαλονίκηρ ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ρξόλνπ αζθάιηζεο θαηά ην 

δηάζηεκα πνπ παξείραλ εμαξηεκέλε εξγαζία ζε εηδηθόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ Τνκέα θαη όθεηιαλ λα είραλ αζθαιηζηεί ζηνλ Τνκέα 

θαηά ηα αληίζηνηρα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Επίζεο ρξήζε ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ κπνξεί λα θάλνπλ θαη όζνη από ηνπο αλσηέξσ 

αζθαιηζκέλνπο έρνπλ αλαγλσξίζεη ζην παξειζόλ κε παιαηόηεξεο ξπζκίζεηο ιηγόηεξα 

από ηξία έηε αζθάιηζεο θαη πιένλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ ρξόλν 

αζθάιηζεο πνπ ππνιείπεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ηξηώλ εηώλ. 

Σπόπορ εξαγοπάρ: Η εμαγνξά ηνπ αλαγλσξηδόκελνπ ρξόλνπ ζηνλ Τνκέα Αζθάιηζεο 

Ιδηνθηεηώλ Σπληαθηώλ θαη Υπαιιήισλ Τύπνπ ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 

15% γηα θάζε αλαγλσξηδόκελν κήλα θαη ππνινγίδεηαη επί ηνπ 50πιαζίνπ ηνπ 

εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, όπσο έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην κήλα 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

Η εμαγνξά ηνπ αλαγλσξηδόκελνπ ρξόλνπ ζηνλ Τνκέα Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

Ιδηνθηεηώλ Σπληαθηώλ θαη Υπαιιήισλ Τύπνπ ηνπ Κιάδνπ Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

ηνπ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ γίλεηαη κε ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο 4% γηα θάζε αλαγλσξηδόκελν 

κήλα θαη ππνινγίδεηαη επί ηνπ 50πιαζίνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, 

όπσο έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα αλαγλώξηζε. 

Η εμαγνξά ηνπ αλαγλσξηδόκελνπ ρξόλνπ ζηνλ Τνκέα Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ 

Ηκεξεζίσλ Εθεκεξίδσλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο 

ηνπ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηό 16 % γηα θάζε κήλα αλαγλσξηδόκελν κήλα αζθάιηζεο θαη ππνινγίδεηαη ζηηο 

ζπλνιηθέο απνδνρέο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πιήξνπο απαζρόιεζεο, πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλαγλώξηζεο, νη νπνίεο όκσο απνδνρέο δελ κπνξνύλ λα είλαη 



θαηώηεξεο ηνπ 50πιαζίνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, όπσο έρεη 

δηακνξθσζεί θαηά ην κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

Γιαδικαζία εξαγοπάρ: Οη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ νηθεία 

Δ/λζε ηνπ ΕΤΑΠ ΜΜΕ εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ. Μαδί 

κε ηελ αίηεζε ζπλππνβάιιεηαη: 

Υπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο δειώλεη όηη δελ έρεη αζθαιηζζεί 

ζε άιιν Τνκέα ηνπ ΕΤΑΠ- ΜΜΕ ή ζε άιιν αζθαιηζηηθό θνξέα γηα ην αληίζηνηρν 

ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξόθεηηαη λα αλαγλσξίζεη/εμαγνξάζεη. 

Σρεηηθή βεβαίσζε εξγνδόηε, ή πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ θαη απνδνρώλ 

ή δηθαζηηθή απόθαζε ή ζηνηρεία απνδεηθηηθά ηεο άζθεζεο ή ηεο δηαθνπήο ηνπ 

επαγγέικαηνο ή ηεο ηδηόηεηαο, (όπσο π.ρ. βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ΔΟΥ ή ηεο νηθείαο 

Σπλδηθαιηζηηθήο Έλσζεο, εθδνζέληα θύιια εθεκεξίδσλ ή πεξηνδηθώλ θ.α.). 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ειέγρεηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τακείνπ 

θαη ζε πεξίπησζε ςεπδνύο ππεύζπλεο δήισζεο ή αλαθξηβώλ βεβαηώζεσλ, 

αθπξώλεηαη ε αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ, ρσξίο λα επηζηξέθνληαη ηπρόλ θαηαβιεζέληα 

πνζά γηα ηελ εμαγνξά ηνπ. 

Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ην πνζό ηεο εμαγνξάο θαηαβάιιεηαη είηε εθάπαμ κέζα ζε 

ηξείο κήλεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ελδηαθεξόκελν ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο γηα 

αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο, είηε ζε ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο ίζεο κε ηνπο 

κήλεο αζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη θαη νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα ππεξβνύλ ηηο 36. 

Η πξώηε δόζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ θνηλνπνίεζε 

ζηνλ αηηνύληα ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλαγλώξηζεο θαη θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηεο 

επηβαξύλεηαη κε ηα πξνβιεπόκελα πξόζζεηα ηέιε 

Σε θάζε πεξίπησζε ην ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα γελλάηαη θαη ε ζύληαμε 

θαηαβάιιεηαη από ηελ πξώηε ηνπ επόκελνπ κήλα κεηά ηελ πιήξε εμόθιεζε ηνπ 

πξνθύπηνληνο πνζνύ εμαγνξάο ηνπ αλαγλσξηδόκελνπ ρξόλνπ. 

Πεξηνξηζκνί ηνπ αλαγλσξηδόκελνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο — Επηζεκαίλεηαη όηη ην 

αλώηαην όξην ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ησλ ηξηώλ εηώλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα 

αλαγλσξηζζεί ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ /2011, ηζρύεη γηα 

αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε βάζε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη ηελ 31-12-2010, όπσο θαη γηα απηνύο πνπ 

ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από 1-1-2011 θαη εθεμήο κε πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο πνπ δελ ηξνπνπνηνύληαη από άξζξν 10 ηνπ Ν. 3863/2010. 

Αληηζέησο όζα από ηα πξόζσπα πνπ έρνπλ ζρεηηθό δηθαίσκα αλαγλώξηζεο 

ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από 1-1-2011 ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο 

πνπ δηακνξθώλνληαη από ηελ εκεξνκελία απηή θαη εθεμήο θαη εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/2010, πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζην ζύλνιν ησλ 

ρξόλσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα αλαγλσξίζνπλ. 



Σηηο πεξηπηώζεηο ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ, ην ζύλνιν ησλ αλαγλσξηζζέλησλ ή 

αλαγλσξηδόκελσλ ρξόλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ αλαγλώξηζεο ηνπ 

παξόληνο, δεν είναι δςναηόν να ςπεπβαίνει: 

 Τα ηέζζεξα (4) έηε γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο 

δηαηάμεηο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη 

ηζρύνπλ από ην έηνο 2011 

 Τα πέληε (5) έηε γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο 

δηαηάμεηο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη 

ηζρύνπλ από ην έηνο 2012 

 Τα έμη (6) έηε γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο 

δηαηάμεηο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη 

ηζρύνπλ από ην έηνο 2013 

 Τα επηά (7) έηε γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο 

δηαηάμεηο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη 

ηζρύνπλ από ην έηνο 2014 θαη εθεμήο». 

 


