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ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 
ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 
ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ 
 

Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 
 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 
για αςφαλιςτικά ηθτιματα 

τθσ Β’ Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
 

Εν όψει των νζων ρυκμίςεων για αςφαλιςτικά ηθτιματα, ηθτάμε τθν 
παρζμβαςι ςασ και τθν ουςιαςτικι ςτιριξι ςασ προκειμζνου να ρυκμιςτοφν 
χρόνιεσ ανιςότθτεσ και αποκαταςτακοφν αδικίεσ και αδικαιολόγθτεσ 
παραλείψεισ ςε βάροσ εργαηομζνων ςτον χϊρο των ΜΜΕ αςφαλιςμζνων ςτθν Β. 
Διεφκυνςθ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Αυτζσ δεν προκφπτουν από εγγενείσ 
αδυναμίεσ (ζλλειψθ πόρων κτλ) του Ταμείου και κα πρζπει να εξαλειφκοφν.  

Οι ρυκμίςεισ που ηθτάμε κρίνονται απαραίτθτεσ, κινοφνται ςε πνεφμα 
δικαίου, είναι εφαρμόςιμεσ και ςυμβάλλουν ταυτόχρονα με τθν αποκατάςταςθ 
αδικιϊν και -μακρόχρονα- ςτον εξορκολογιςμό των καταςτατικϊν και των 
παροχϊν του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

Θυμίηουμε ότι το Ενιαίο Ταμείο Αςφάλιςθσ Προςωπικοφ Μζςων Μαηικισ 
Ενθμζρωςθσ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) δεν είναι ακόμθ «ενιαίο», παρά τθ ρθτι αναφορά 
ςτον τίτλο του. Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αποτελείται από τζςςερεισ ξεχωριςτζσ 
διευκφνςεισ, με περιςςότερουσ από 10 απολφτωσ ξεχωριςτοφσ λογαριαςμοφσ 
και τρία διαφορετικά είδθ παροχϊν αςκενείασ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του, 
δθλαδι ΙΚΑ για τθν Αϋ Διεφκυνςθ (πρϊθν ΤΣΠΕΑΘ), ο ενιαίοσ κλάδοσ υγείασ του 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τισ Διευκφνςεισ Β’ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ), Γ’ (πρϊθν ΤΑΤΤΑ) και Δ’ 
(πρϊθν ΤΣΕΥΠ), ι ΕΔΟΕΑΠ για τα μζλθ οριςμζνων ςυνδικαλιςτικϊν ενϊςεων 
ΜΜΕ. 

Κάκε διεφκυνςθ ζχει ξεχωριςτό καταςτατικό και μεταξφ των τεςςάρων 
Διευκφνςεων εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί Διαδοχικισ Αςφάλιςθσ 
(εξαιροφνται τα μζλθ του ΕΔΟΕΑΠ, ςε ό,τι αφορά ςε υπολογιςμό παροχϊν 
επικοφρθςθσ και πρόνοιασ). 

Οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ δεν δθμιουργοφν προβλιματα ςτθ τωρινι 
μορφι λειτουργίασ του Ταμείου και ζχουν ιδθ απαντθκεί κετικά από τισ 
υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εργαςίασ ςτο παρελκόν. Απλϊσ βελτιϊςουν τθν 
κατάςταςθ και εν μζρει ιςορροποφν τισ ανιςότθτεσ. Με αυτζσ ςυμφωνεί θ Β’ 
Διεφκυνςθ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ςτθν οποία αςφαλίηεται θ πλειοψθφία των μελϊν 
των Ενϊςεϊν μασ. Οι προτάςεισ είναι: 

1. Ο χρόνοσ αςφάλιςθσ εντόσ των Διευκφνςεων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ να λογίηεται 
ενιαίοσ (ιςχφει ιδθ για τθν Διεφκυνςθ του ΤΣΠΕΑΘ). 

2. Υπολογιςμόσ των ςυντάξιμων αποδοχϊν με βάςθ τισ αποδοχζσ τριετίασ. 
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3. Αφξθςθ του πλαφόν κρατιςεων με ςφγχρονο μιςκολογικό κακεςτϊσ για 
τουσ παλαιοφσ αςφαλιςμζνουσ ςτο πενταπλάςιο του επικαιροποιθμζνου 
ΑΕΠ 1991, ϊςτε να ςυμβαδίηει με τισ ιςχφουςεσ αμοιβζσ ςτον χϊρο των 
περιοδικϊν (για τουσ νζουσ αςφαλιςμζνουσ δεν υπάρχει πλαφόν).  

4. Δθμιουργία κλάδου ανεργίασ και για τθ Β’ Διεφκυνςθ με βάςθ τουσ όρουσ 
του κλάδου ανεργίασ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ (όπωσ ςυμβαίνει ιδθ με τισ άλλεσ 
δφο Διευκφνςεισ πρ.ΤΣΠΕΑΘ και πρ.ΤΑΤΤΑ). 

5. Αςφάλιςθ εργαηομζνων ςε Ενϊςεισ ΜΜΕ ςτο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ιςχφει ιδθ για 
τουσ εργαηόμενουσ ςτισ περιςςότερεσ ςυνδικαλιςτικζσ Ενϊςεισ ΜΜΕ). 

6. Δυνατότθτα αναγνϊριςθσ-εξαγοράσ χρόνου προχπθρεςίασ. 
7. Δυνατότθτα επιλογισ κλάδου αςφάλιςθσ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ςε όςα μζλθ τθσ 

ΕΣΠΗΤ καλφπτουν κζςεισ δθμοςιογράφων ςε γραφεία Τφπου ΝΠΔΔ, 
Περιφζρειασ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 
Στθ ςυνζχεια παρακζτουμε προτεινόμενεσ διατάξεισ (τροπολογίεσ). 
 
Πιςτεφουμε ότι δεν κα είναι δφςκολο να ςυηθτιςουμε με το αρμόδιο 

Υπουργείο μζςα ςτουσ επόμενουσ μινεσ για τθν κατάρτιςθ ενόσ «οδικοφ χάρτθ» 
για τθν ουςιαςτικι ενοποίθςθ των Διευκφνςεων, των Καταςτατικϊν και των 
παροχϊν του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θ οποία κα καταργιςει τισ ςτρεβλϊςεισ και να 
ενιςχφςει τθ βιωςιμότθτα του Αςφαλιςτικοφ Ταμείου των εργαηομζνων ςτα 
ΜΜΕ.  
 

Με εκτίμθςθ 
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1. ΕΝΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΑΦΑΛΙΗ Ε ΣΟΜΕΙ ΣΟΤ ΕΣΑΠ-ΜΜΕ 
 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
Ενιαία αντιμετϊπιςθ χρόνου αςφάλιςθσ εργαηομζνων ςτο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  
Με τθ διαδοχικι αςφάλιςθ οι δθμοςιογράφοι όταν αλλάηουν εργαςία π.χ. από 
εβδομαδιαία εφθμερίδα ςε εβδομαδιαίο περιοδικό, ι αντίςτροφα, αλλά και ςε 
άλλεσ περιπτϊςεισ, αλλάηουν τομζα αςφάλιςθσ, παροχζσ περίκαλψθσ και 
υφίςτανται ςθμαντικι μείωςθ ςτα ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα θ οποία μπορεί 
να ξεπερνά ακόμθ και το 35% ςτο τελικό ποςό τθσ ςφνταξθσ.  
Προκειμζνου οι εργαηόμενοι ςτο χϊρο των ΜΜΕ να τφχουν ίδιασ αςφαλιςτικισ 
και ςυνταξιοδοτικισ αντιμετϊπιςθσ, προτείνεται θ παρακάτω τροπολογία 
(ςχετικι διάταξθ ιςχφει ιδθ για τουσ αςφαλιςμζνουσ του πρϊθν ΤΣΠΕΑΘ και 
ΕΔΟΕΑΠ). 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 
Άρκρο  
Χρόνοσ Αςφάλιςησ, παροχζσ 
1. Ο χρόνοσ αςφάλιςθσ που πραγματοποιικθκε ςτουσ Κλάδουσ και 
Λογαριαςμοφσ κφριασ, επικουρικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ των ταμείων που 
ςυγκροτοφν το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ςυμπεριλαμβανομζνου του χρόνου που 
αναγνωρίςτθκε και εξαγοράςτθκε ι ςυνεχίηεται θ εξαγορά του, κακϊσ και ο 
χρόνοσ που ζχει προςμετρθκεί από προχπθρεςία ι από άλλθ αιτία λογίηεται ότι 
πραγματοποιικθκε ωσ αςφάλιςθ όλων των κατθγοριϊν εργαηομζνων που 
εντάςςονται ςτο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, κεωρείται ενιαίοσ. 
2. Οι αςφαλιςμζνοι που μεταφζρονται αςφαλιςτικά από ζνα τομζα του ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ ςε άλλο τομζα του ίδιου Ταμείου, μποροφν να επιλζγουν τθ ςυνζχεια τθσ 
αςφάλιςισ τουσ ςτουσ ίδιουσ κλάδουσ υγείασ, πρόνοιασ και επικοφρθςθσ, με 
διλωςι τουσ, που κα υποβάλλεται ςτον οικείο τομζα μζςα ςε προκεςμία τριϊν 
(3) μθνϊν από τθν αλλαγι. 
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2. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΣΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
Επιδιϊκεται να λαμβάνονται υπόψθ ωσ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ οι αποδοχζσ μιασ 
τριετίασ, αντί πενταετίασ που ιςχφει ςιμερα (ςθμειϊνεται ότι για τουσ 
αςφαλιςμζνουσ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ/πρϊθν ΤΣΠΕΑΘ, ιςχφει διετία για τον 
υπολογιςμό ςυντάξιμων αποδοχϊν).  
Η τριετία επιλζγεται ελεφκερα από τον αςφαλιςμζνο μζςα ςτα τελευταία δζκα 
ζτθ πριν από τθν αποχϊρθςι του από τθν υπθρεςία.  
Οι αποδοχζσ λαμβάνονται υπόψθ αναπροςαρμοςμζνεσ με το μζςο ετιςιο δείκτθ 
τιμϊν καταναλωτι. 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 
1.Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 5 του Καταςτατικοφ του ΤΑΙΣΥΤ, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ: 
Ωσ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, λογίηονται ο 
μζςοσ όροσ των μθνιαίων αποδοχϊν επί των οποίων ενεργοφνται ι 
υπολογίηονται οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, για χρόνο πραγματικισ ι προαιρετικισ 
αςφάλιςθσ ςτο Ταμείο, μίασ ςυνεχοφσ και πλιρουσ τριετίασ (ι 36 μθνϊν ι 900 
θμερϊν) που διαλζγει ο αςφαλιςμζνοσ από τα τελευταία δζκα ζτθ πριν από τθν 
οριςτικι διακοπι τθσ αςφάλιςθσ του, χωρίσ να υπολογίηονται τα δϊρα εορτϊν 
Χριςτουγζννων και Πάςχα κακϊσ και το επίδομα αδείασ που καταβλικθκαν 
μζςα ςτθν 3ετία αυτι. 
Αν ο αςφαλιςμζνοσ δεν πραγματοποίθςε τρία ςυνεχι και πλιρθ ζτθ αςφάλιςθσ 
(ι 36 μινεσ ι 900 θμζρεσ) ςτθ δεκαετία πριν από τθν οριςτικι διακοπι τθσ 
πραγματικισ ι προαιρετικισ αςφάλιςθσ του, ςυνυπολογίηονται και οι αποδοχζσ 
τθσ αμζςωσ προθγοφμενθσ και πζραν τθσ δεκαετίασ χρονικισ περιόδου μζχρι τθσ 
ςυμπλιρωςθσ χρόνου αςφάλιςθσ τριϊν ετϊν. 
2. Στο τζλοσ του άρκρου 3 προςτίκεται: 
Οι αποδοχζσ του αςφαλιςμζνου λαμβάνονται υπόψθ αναπροςαρμοςμζνεσ με το 
μζςο ετιςιο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι.  
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3. ΑΤΞΗΗ ΠΛΑΦΟΝ ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ 
 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
Επειδι ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ. 1 και 3 του Κανονιςμοφ Παροχϊν του 
Ταμείου, για τον υπολογιςμό τθσ ςφνταξθσ λαμβάνονται υπόψθ οι αποδοχζσ του 
αςφαλιςμζνου, με τισ ιςχφουςεσ ςιμερα διατάξεισ το ποςό τθσ ςφνταξθσ που 
λαμβάνουν οι αςφαλιςμζνοι που ζχουν υψθλζσ αποδοχζσ περιορίηεται 
ςθμαντικά.  
Επιδιϊκεται να μθν υπολογίηονται οι ειςφορζσ επί αποδοχϊν κατωτζρων των 
οικείων ΣΣΕ οφτε ανωτζρω του πενταπλάςιου του ΑΕΠ (με βάςθ ςτοιχεία του 
1991, αναπροςαρμοςμζνα με το εκάςτοτε ποςοςτό αυξιςεωσ των ςυντάξεων 
των δθμοςίων υπαλλιλων. 
Σθμειϊνεται ότι θ ανϊτατθ ςφνταξθ του ΤΑΙΣΥΤ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ 
από το τετραπλάςιο του ΑΕΠ 1991, αναπροςαρμοςμζνου με το εκάςτοτε 
ποςοςτό αυξιςεωσ των ςυντάξεων των δθμοςίων υπαλλιλων (επίςθσ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 80% των ςυντάξιμων αποδοχϊν, δθλαδι το μζςο όρο 
αποδοχϊν των ετϊν που κα επιλζξει εντόσ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ).  
Σθμειϊνεται επίςθσ ότι για τουσ νζουσ αςφαλιςμζνουσ, μετά το 1993, δεν 
υπάρχει πλαφόν, ςυνεπϊσ θ ςφνταξι τουσ μπορεί να πλθςιάςει το οριςκζν 
πλαφόν. 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 
Το δεφτερο εδάφιο τθσ περιπτ. δ. τθσ παρ.1 του άρκρου 8 του καταςτατικοφ του 
ΤΑΙΣΥΤ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. Β2/54/3/472/30.3.1983 Υπουργικι 
απόφαςθ αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Σε καμιά περίπτωςθ οι ειςφορζσ των περιπτϊςεων γϋ και δϋ δεν μπορεί να 
υπολογιςτοφν επί αποδοχϊν κατωτζρων των ςυνολικϊν αποδοχϊν που 
κακορίηονται από τθν εκάςτοτε απόφαςθ για τουσ όρουσ αμοιβισ και εργαςίασ 
των υπαλλιλων γραφείων Ανωνφμων Εταιρειϊν με θλικία άνω των 18 ετϊν και 
χρόνο υπθρεςίασ 1-2 ζτθ , οφτε ανωτζρων του πενταπλαςίου αυτϊν. 
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4. ΚΛΑΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ Β’ ΔΙΕΤΘΤΝΗ (π.ΣΑΙΤΣ) 
 
(ημειώνεται ότι Κλάδο Ανεργίασ και Δώρου ζχουν ήδη τα πρώην ΣΠΕΑΘ και 
πρώην ΣΑΣΣΑ) 
 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
Για λόγουσ ίςθσ μεταχείριςθσ των ενταςςομζνων αςφαλιςμζνων μιςκωτϊν του 
ΤΑΙΣΥΤ ςτο νζο Ενιαίο Ταμείο κα πρζπει και αυτοί οι αςφαλιςμζνοι να υπαχκοφν 
ςτον κλάδο ανεργίασ και δϊρου όπωσ αυτόσ προβλζπεται για τουσ 
αςφαλιςμζνουσ και των άλλων ενταςςομζνων ταμείων (π.χ. με τουσ όρουσ τθσ 
Α’ Διεφκυνςθσ / πρ. ΤΣΠΕΑΘ). 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 
Άρκρο  
Στθν εδάφιο Ε’ ςτον κλάδο ανεργίασ και δϊρου εντάςςονται και οι 
αςφαλιςμζνοι μιςκωτοί τθσ Β’ Διεφκυνςθσ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρ.ΤΑΙΣΥΤ). 
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5. ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟ ΕΣΑΠ-ΜΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑ ΩΜΑΣΕΙΑ ΣΤΠΟΤ 
 
Σροποποίηςη Καταςτατικοφ ΕΣΑΠ-ΜΜΕ (άρθρο 2 Ν.2176/1940) 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 
Στθν αςφάλιςθ τθσ Β’ Διεφκυνςθσ Αςφάλιςθσ-Παροχϊν του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
υπάγονται και τα πρόςωπα που απαςχολοφνται με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 
ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ ενϊςεισ, τα μζλθ των οποίων αςφαλίηονται ςε αυτι. Για 
τθν αςφάλιςθ των παραπάνω εργαηομζνων καταβάλλονται οι προβλεπόμενεσ 
ειςφορζσ που ορίηονται για του αςφαλιςμζνουσ υπαλλιλουσ. 
Όςα από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόςωπα ζχουν υπαχκεί ςτο ΙΚΑ για τθν 
απαςχόλθςι τουσ ςτισ ανωτζρω αναφερόμενεσ ενϊςεισ τφπου, μποροφν με 
διλωςι τουσ, που κα υποβλθκεί ςτον οικείο φορζα μζςα ςε προκεςμία τριϊν 
(3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ να επιλζξουν είτε τθν αςφάλιςι 
τουσ ςτθ Β’ Διεφκυνςθσ Αςφάλιςθσ-Παροχϊν του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, είτε τθ ςυνζχιςθ 
τθσ αςφάλιςισ τουσ ςτο ΙΚΑ.  
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6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ-ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΤ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ 
 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
Παρόμοιο δικαίωμα είχε χορθγθκεί και ςτο παρελκόν με νόμουσ ι κοινζσ 
Υπουργικζσ αποφάςεισ. Επειδι μικρόσ αρικμόσ αςφαλιςμζνων του πρ. ΤΑΙΣΥΤ 
δεν μπόρεςε να υποβάλει αίτθςθ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ ι ζχαςε ςχετικό 
δικαίωμα λόγω μθ ζγκαιρθσ καταβολισ του ποςοφ εξαγοράσ και, για να μθν 
υπάρχουν κενά ςτθν αςφάλιςι τουσ παρόλο που υπιρχε απαςχόλθςθ, 
κεωρείται ςκόπιμο να δοκεί για μία ακόμθ φορά θ δυνατότθτα τθσ αναγνϊριςθσ 
μζςα ςε προκεςμία ενόσ ζτουσ. 
Οι νεοειςερχόμενοι ςτθν αςφάλιςθ των Α' και Β' Δ/νςεων Αςφάλιςθσ-Παροχϊν 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ζχουν δικαίωμα εντόσ ζξι μθνϊν από τθν υπαγωγι τουσ ςτθν 
αςφάλιςθ να υποβάλουν αίτθςθ αναγνϊριςθσ ςτθν Διεφκυνςθ όπου υπάγεται ο 
προσ αναγνϊριςθ χρόνοσ, ανεξάρτθτα τθσ διεφκυνςθσ ςτθν οποία αςφαλίηονται, 
καταβάλλοντασ τισ προβλεπόμενεσ ειςφορζσ.  
Το ίδιο ιςχφει και για τουσ ιδθ αςφαλιςμζνουσ, των οποίων ο προσ αναγνϊριςθ 
χρόνοσ υπάγεται ςε Διεφκυνςθ άλλθ απ' αυτι όπου αςφαλίηονται.  
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 
Άρκρο 
Αναγνώριςη Χρόνου Προχπηρεςίασ 
Αςφαλιςμζνοι και νεοειςερχόμενοι ςτουσ Τομείσ Κφριασ Αςφάλιςθσ του ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ μποροφν να αναγνωρίςουν ωσ χρόνο αςφάλιςθσ ςτισ Διευκφνςεισ 
Αςφάλιςθσ-Παροχϊν του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το χρόνο τθσ απαςχόλθςισ τουσ ςε 
εργαςίεσ που αςφαλίηονται ςτον αντίςτοιχο Τομζα, για τον οποίο δεν ζχουν 
καταβλθκεί οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ δεν ζχει 
αναγνωριςτεί ωσ ςυντάξιμοσ μζχρι 31.12.2010 και δεν ςυμπίπτει με χρόνο 
αςφάλιςθσ ςε οποιονδιποτε άλλο φορζα κφριασ αςφάλιςθσ. 
Για τθν αναγνϊριςθ του χρόνου αυτοφ, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να 
υποβάλλουν ςτο Ταμείο ςχετικι αίτθςθ. 
Η εξαγορά του αναγνωριηόμενου χρόνου γίνεται με καταβολι ειςφοράσ 15% για 
κάκε αναγνωριηόμενο μινα, που υπολογίηεται ςτο 50πλάςιο του θμερομιςκίου 
του ανειδίκευτου εργάτθ του χρόνου υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 
Το ποςό τθσ εξαγοράσ καταβάλλεται με επιλογι του ενδιαφερόμενου, είτε 
εφάπαξ μζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν κοινοποίθςθ ς' αυτόν τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ αναγνϊριςθσ και εξαγοράσ, είτε ςε ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ , οι 
οποίεσ δεν μποροφν να υπερβοφν τισ ςαράντα οκτϊ (48). 
Η πρϊτθ δόςθ πρζπει να καταβλθκεί μζχρι το τζλοσ του επόμενου μινα από τθν 
κοινοποίθςθ ςτον ενδιαφερόμενο τθσ ςχετικισ απόφαςθσ αναγνϊριςθσ και 
εξαγοράσ του χρόνου απαςχόλθςθσ. 
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Κακυςτζρθςθ καταβολισ τθσ δόςθσ περιςςότερο από ζνα μινα από τότε που 
ζγινε απαιτθτι επιβαρφνεται με τα πρόςκετα τζλθ που προβλζπονται από τισ 
διατάξεισ του άρκρου 14 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α'). 
Ο χρόνοσ που αναγνωρίηεται δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των δζκα (10) 
ςυντάξιμων ετϊν, ςε καμία δε περίπτωςθ να υπερβαίνει μαηί με το χρόνο τθσ 
πραγματικισ και τθσ από αναγνϊριςθ ςυντάξιμθσ υπθρεςίασ τα τριάντα πζντε 
(35) ςυντάξιμα ζτθ. Κατ' εξαίρεςθ, αίτθςθ αναγνϊριςθσ μποροφν να υποβάλουν 
και όςοι ζχουν ιδθ αναγνωρίςει λιγότερα από δζκα (10) χρόνια ςυντάξιμθσ 
υπθρεςίασ. Ο αναγνωριηόμενοσ χρόνοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι κα ανζρχεται ςε 
τόςα χρόνια όςα απαιτοφνται για τθ ςυμπλιρωςθ των δζκα (10) ςυντάξιμων 
ετϊν. 
Το ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα των παραπάνω προςϊπων γεννάται και θ ςφνταξθ 
καταβάλλεται από τθν πρϊτθ του επόμενου μινα από τθν ολοςχερι εξόφλθςθ 
τθσ οφειλισ που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ. 
Οι πιο πάνω αςφαλιςμζνοι μποροφν να αναγνωρίςουν ςτον Κλάδο Επικουρικισ 
Αςφάλιςθσ χρόνο που ςυμπίπτει με χρόνο αςφάλιςθσ του Κλάδου κφριασ 
αςφάλιςθσ του Τομζα, εξαιρουμζνου του χρόνου διαδοχικισ αςφάλιςθσ. Η 
αναγνϊριςθ και εξαγορά του πιο πάνω χρόνου γίνεται με τθν καταβολι 
ειςφοράσ 2%, για κάκε αναγνωριηόμενο μινα, επί των αποδοχϊν που ορίηονται 
για τον Κλάδο κφριασ αςφάλιςθσ και με τουσ αυτοφσ όρουσ και προχποκζςεισ. 
Χρόνοσ ο οποίοσ αναγνωρίηεται ςτον Κλάδο κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ 
δε λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό του εφάπαξ βοθκιματοσ που χορθγεί 
ο Κλάδοσ πρόνοιασ. 
Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του εργοδότθ ι 
πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν και αποδοχϊν ι ςτοιχείων 
αποδεικτικϊν τθσ άςκθςθσ ι τθσ διακοπισ του επαγγζλματοσ ι τθσ ιδιότθτασ 
όπου απαιτείται. 
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7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΑΦΑΛΙΗ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΩΝ (Σ.Α., ΝΠΔΔ) 
 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
Μικρόσ αρικμόσ δθμοςιογράφων, μελϊν ςυνδικαλιςτικϊν Ενϊςεων ΜΜΕ, οι 
οποίοι απαςχολοφνται ςε κζςεισ δθμοςιογράφων (π.χ. γραφεία Τφπου) 
Δθμοςίου, ΝΠΔΔ ι ΟΤΑ/Περιφζρειεσ) δεν αςφαλίηονται ςτο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 
Ζθτείται εξάμθνο προκεςμία για διλωςθ μεταβολισ του φορζα αςφάλιςθσ και 
νζα ρφκμιςθ για αςφάλιςθ ςτο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εάν δεν δθλωκεί από τον εργαηόμενο 
εξαρχισ άλλοσ αςφαλιςτικόσ φορζασ. 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου τα πρόςωπα που παρζχουν 
εξαρτθμζνθ εργαςία με μιςκό ωσ δθμοςιογράφοι και καλφπτουν οργανικζσ 
κζςεισ δθμοςιογράφων ςε υπθρεςίεσ του δθμοςίου, τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 
και ΝΠΔΔ και εφόςον δεν υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ του Δθμοςίου, υπάγονται 
υποχρεωτικά και αυτοδίκαια ςτθν αςφάλιςθ του Ενιαίου Ταμείου Αςφάλιςθσ 
Προςωπικοφ ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). 
Όςα από τα παραπάνω πρόςωπα ζχουν υπαχκεί ςτο ΙΚΑ ι ςε άλλο αςφαλιςτικό 
φορζα, για τθν απαςχόλθςι τουσ αυτι, μποροφν με διλωςι τουσ που κα 
υποβλθκεί ςτον φορζα εργαςίασ τουσ μζςα ςε προκεςμία 6 (ζξι) μθνϊν να 
επιλζξουν τθν αςφάλιςι τουσ ςτο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.  
Η ειςφορά του εργοδότθ για τον κλάδο κφριασ αςφάλιςθσ των ανωτζρω 
αναφερόμενων αςφαλιςμζνων ορίηεται με βάςθ τα ιςχφοντα ςτο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 
 


