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Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2011 
 
 

 
Προς τα μέλη της ΕΣΠΗΤ 
 
 

Δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
 

 
Συνάδελφοι, 
 
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνεται η 
δυνατότητα στους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, να υποβάλουν αίτηση για την εξαγορά 
έως και τριών (3) πλασματικών χρόνων ασφάλισης για απασχόληση, για την οποία 
δεν έχει υπάρξει ασφάλιση. Η προθεσμία υποβολής σχετικών αιτήσεων στο ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ (Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20), είναι η 4η Φεβρουαρίου 2012. 
Δικαίωμα εξαγοράς έχουν όλοι οι μέχρι τις 31-12-1992 ασφαλισμένοι στους τομείς 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, του Τομέα Ασφάλισης 
Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, του 
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του 
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης). 
Χρήση μπορούν να κάνουν και όσοι έχουν αναγνωρίσει στο παρελθόν λιγότερα από 
3 έτη έως τη συμπλήρωση 3 ετών. 
Όσοι επηρεάζονται από τις αυξήσεις των ορίων του νέου Ασφαλιστικού, από 
1/1/2011, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν (μαζί με τα άλλα πλασματικά χρόνια που 
ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους) πάνω από 4 έτη το 2011, τα 5 το 2012, τα 6 
το 2013 και τα 7 εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα από το 2014 και μετά. 
Για τους ασφαλισμένους του ΤΑΙΣΥΤ η εισφορά είναι 15% για κάθε 
αναγνωριζόμενο μήνα και υπολογίζεται επί του 50πλάσιου του ημερομίσθιου του 
ανειδίκευτου εργάτη και 4% για το επικουρικό. 
Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες είτε σε 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις ίσες με τους μήνες ασφάλισης που αναγνωρίζονται και οι 
οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 36. 
 

Για την ΕΣΠΗΤ 
 

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  
  
 Γιάννης Πλαχούρης Σπύρος Κρίκος 
 
 
Αρ.Πρωτ.17064/22-9-2011 
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Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 
 
«Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 41 (παρ. 2-6) του ν. 3996/2011.  
 
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170 Α δημοσιεύθηκε ο ν.3996/2011 «Αναμόρφωση 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 41 παρ. 2-6 του οποίου συμπεριλαμβάνονται 
ρυθμίσεις σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από τους 
ασφαλισμένους των Τομέων Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων 
Τύπου (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) και του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων 
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Για την άμεση ενημέρωσή σας, με σκοπό την έγκαιρη 
και ορθή εφαρμογή των διατάξεων από τις υπηρεσίες σας αλλά και την 
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 
 
Άρθρο 41 παρ. 2-6: Με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 41 
του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α) παρέχεται στην κατηγορία των μέχρι 31-12-1992 
ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων 
Τύπου (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) και του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων 
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ), η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης για 
απασχόλησή τους για την οποία υφίστατο υποχρέωση ασφάλισης στους Τομείς 
αυτούς αλλά δεν πραγματοποιήθηκε. 
 
Πεδίο εφαρμογής: Χρήση των ανωτέρω διατάξεων έχουν δικαίωμα να κάνουν όλοι 
οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι των ανωτέρω Τομέων (παλαιοί ασφαλισμένοι), 
ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στους οικείους Τομείς του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ. 
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη συνολικά κατ' 
ανώτατο όριο. 
Ο εν λόγω περιορισμός αφορά τόσο τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις ισχύουσες μέχρι 31-12-2010 προϋποθέσεις όσο και 
εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011 με 
αυξημένες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπως 
διαμορφώνονται και ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3863/2010, όπως 
αναλυτικά διευκρινίζεται ακολούθως. 
Υπογραμμίζεται ότι για τα χρονικά διαστήματα, των οποίων ζητείται η αναγνώριση, 
δεν θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ασφάλιση σε άλλο Τομέα του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ 
ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. 
 
Ειδικότερα:  
 
Για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και 
Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παρέχεται η 
δυνατότητα να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης το χρονικό διάστημα που 
απασχολήθηκαν με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, συντάκτη ή του υπαλλήλου, εφόσον 
βεβαίως για την απασχόλησή τους αυτή υφίστατο υποχρέωση ασφάλισης στον 
Τομέα και δεν πραγματοποιήθηκε. 
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Για τους ασφαλισμένους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών 
Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης που 
συμπίπτει με τον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης στον Τομέα Ασφάλισης 
Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Από τον χρόνο αυτό εξαιρείται ο χρόνος σε άλλο φορέα επικουρικής 
ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις της 
διαδοχικής ασφάλισης. 
 
Για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων 
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης κατά το 
διάστημα που παρείχαν εξαρτημένη εργασία σε ειδικότητες που περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 3 του Καταστατικού του Τομέα και όφειλαν να είχαν ασφαλιστεί στον 
Τομέα κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. 
 
Επίσης χρήση των εν λόγω διατάξεων μπορεί να κάνουν και όσοι από τους ανωτέρω 
ασφαλισμένους έχουν αναγνωρίσει στο παρελθόν με παλαιότερες ρυθμίσεις 
λιγότερα από τρία έτη ασφάλισης και πλέον έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν 
τον χρόνο ασφάλισης που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των τριών ετών. 
 
Τρόπος εξαγοράς: Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου στον Τομέα 
Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πραγματοποιείται με καταβολή εισφοράς που 
ανέρχεται σε ποσοστό 15% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα και υπολογίζεται επί του 
50πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά 
το μήνα υποβολής της αίτησης. 
Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ γίνεται με την καταβολή εισφοράς 4 % για κάθε αναγνωριζόμενο 
μήνα και υπολογίζεται επί του 50πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου 
εργάτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης για 
αναγνώριση. 
Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πραγματοποιείται με καταβολή εισφοράς που 
ανέρχεται σε ποσοστό 16 % για κάθε μήνα αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης και 
υπολογίζεται στις συνολικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης, 
πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης, οι οποίες όμως αποδοχές δεν 
μπορούν να είναι κατώτερες του 50πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου 
εργάτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. 
 
Διαδικασία εξαγοράς: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οικεία 
Δ/νση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. 
Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται: 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει ασφαλισθεί 
σε άλλο Τομέα του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα για το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα που πρόκειται να αναγνωρίσει/εξαγοράσει. 
Σχετική βεβαίωση εργοδότη, ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και 
αποδοχών ή δικαστική απόφαση ή στοιχεία αποδεικτικά της άσκησης ή της 
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διακοπής του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, (όπως π.χ. βεβαίωση της αρμόδιας 
ΔΟΥ ή της οικείας Συνδικαλιστικής Ένωσης, εκδοθέντα φύλλα εφημερίδων ή 
περιοδικών κ.α.). 
Η ακρίβεια των στοιχείων αυτών ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου 
και σε περίπτωση ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης ή ανακριβών βεβαιώσεων, 
ακυρώνεται η αναγνώριση του χρόνου, χωρίς να επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα 
ποσά για την εξαγορά του. 
Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέσα σε 
τρείς μήνες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης για 
αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ίσες με τους 
μήνες ασφάλισης που αναγνωρίζονται και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 
36. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την 
κοινοποίηση στον αιτούντα της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και καθυστέρηση 
καταβολής της επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη 
Σε κάθε περίπτωση το συνταξιοδοτικό δικαίωμα γεννάται και η σύνταξη 
καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα μετά την πλήρη εξόφληση του 
προκύπτοντος ποσού εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου. 
Περιορισμοί του αναγνωριζόμενου χρονικού διαστήματος - Επισημαίνεται ότι το 
ανώτατο όριο χρονικού διαστήματος των τριών ετών που είναι δυνατόν να 
αναγνωρισθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν /2011, ισχύει για 
ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις 
προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι την 31-12-2010, όπως και για αυτούς που 
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και εφεξής με προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης που δεν τροποποιούνται από άρθρο 10 του Ν. 3863/2010. 
 
Αντιθέτως όσα από τα πρόσωπα που έχουν σχετικό δικαίωμα αναγνώρισης 
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που διαμορφώνονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής κατ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, υφίστανται περιορισμοί στο σύνολο 
των χρόνων που είναι δυνατόν να αναγνωρίσουν. 
 
Στις περιπτώσεις των ανωτέρω προσώπων, το σύνολο των αναγνωρισθέντων ή 
αναγνωριζόμενων χρόνων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναγνώρισης του 
παρόντος, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει: 
• Τα τέσσερα (4) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις 

διατάξεις με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και 
ισχύουν από το έτος 2011 

• Τα πέντε (5) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις 
διατάξεις με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και 
ισχύουν από το έτος 2012 

• Τα έξι (6) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις 
με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και ισχύουν από το 
έτος 2013 

• Τα επτά (7) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις 
διατάξεις με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και 
ισχύουν από το έτος 2014 και εφεξής». 

 
 
 


