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ΠΡΟ:  Όινπο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο 

Οξγαληζκνχο Κχξηαο Αζθάιηζεο, 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ. 

   

 

  

ΘΔΜΑ:  «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α’ 41/1.03.2012)» 

 

 

αο γλσξίδνπκε φηη ζην ΦΔΚ 41, Α΄/1.3.2012 δεκνζηεχηεθε ν λ. 4052 «Νφκνο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. Με ην άξζξν 138 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ξπζκίδνληαη ζεκαληηθά αζθαιηζηηθά ζέκαηα. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο ξπζκίζεσλ παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: 

 

 

1. Αξζξν 138 πεξ. Ζ 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο Ε  ηνπ άξζξνπ 138 ζπκπιεξψλεηαη ε ξχζκηζε ηεο πεξίπη. β ηεο παξ. 

8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3863/2011 (νη θαηέρνληεο ηε βνπιεπηηθή ηδηφηεηα, ηε ζέζε Τπνπξγνχ ή 

Τθππνπξγνχ, θαζψο θαη νη αηξεηνί πξφεδξνη θνηλνηήησλ, δήκαξρνη θαη λνκάξρεο ηνπ πξντζρχζαληνο 

θαζεζηψηνο, έρνπλ ηε  δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο αζθάιηζήο ηνπο ζηνπο Κιάδνπο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο, ζηνπο νπνίνπο είραλ αζθαιηζζεί πξίλ ηελ εθινγή ηνπο ή 

αλαγλψξηζεο ζηνπο αλσηέξσ Κιάδνπο νπνηεδήπνηε, ησλ ρξφλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζεηεία ηνπο, 

θαηαβάιινληαο ηηο αλαινγνχζεο εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε)  θαη  πξνζδηνξίδνληαη πιένλ 

νη απνδνρέο, επί ησλ νπνίσλ ζα ππνινγίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε 

ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο.  

 

Δηδηθφηεξα νξίδεηαη, φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, αζθαιηζκέλνπ θαη 

εξγνδφηε, σο βάζε ππνινγηζκνύ ιακβάλεηαη γηα ηνλ θάζε αζθαιηζηηθφ θνξέα – ηνκέα θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο ν αζθαιηζηένο κηζζόο ή ην ηεθκαξηό εκεξνκίζζην ηεο 

αζθαιηζηηθήο θιάζεο ή θαηεγνξίαο, όπσο ζα είρε δηακνξθσζεί θάζε θνξά, εάλ νη 

ελδηαθεξφκελνη (ηα πξφζσπα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ, ζηα νπνία αθνξά ε ξχζκηζε) 

ζπλέρηδαλ θαηά πεξίπησζε λα απαζρνινύληαη, λα απηναπαζρνινύληαη ή λα αζθνύλ ειεύζεξν 

επάγγεικα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.   

      

Εάλ δελ πξνβιέπεηαη αζθαιηζηένο κηζζόο ή ηεθκαξηφ εκεξνκίζζην ή ην ύςνο απηώλ ππεξβαίλεη 

ηνλ αζθαιηζηέν κηζζό ή ην ηεθκαξηό εκεξνκίζζην ηεο 28
εο

 αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ ΘΚΑ-

ΕΣΑΜ, κε ην δεύτερο εδάφιο νξίδεηαη, όηη νη αλσηέξσ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη επί 

ηνπ αζθαιηζηένπ κηζζνύ ή ηνπ ηεθκαξηνύ εκεξνκηζζίνπ ηεο θιάζεο απηήο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ 
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εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο αλαγλψξηζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζκέλνπο από 1/1/1993 θαη 

κεηά (λένη αζθαιηζκέλνη), νη  αλσηέξσ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη επί ησλ απνδνρώλ 

ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2084/1992, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλνπλ θαηά κήλα 

ην νθηαπιάζην ηνπ κέζνπ κεληαίνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ, αλαπξνζαξκνδφκελνπ κε ην εθάζηνηε 

πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ζπληάμεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (ην πνζφ απηφ ζήκεξα έρεη δηακνξθσζεί 

ζε 5.546,80 €).       

 

Η θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξώλ γηα ηνλ ρξφλν πνπ αλαγλσξίδεηαη γίλεηαη ή εθάπαμ εληόο 

ηξηκήλνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλαγλψξηζεο, κε έθπησζε 15%, ή ζε κεληαίεο 

δόζεηο, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ κελψλ. Ζ πξψηε δφζε 

θαηαβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο, ελψ ζε 

πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο δφζεο επηβάιινληαη ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα πξφζζεηα ηέιε.   

 

Σέινο κε το πέμπτο εδάφιο νξίδεηαη ζαθψο, φηη ν αλαγλσξηδόκελνο ρξόλνο αμηνπνηείηαη γηα 

ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ή πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο, κόλν κεηά ηελ 

νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ πνζνύ ηεο εμαγνξάο απηνχ. 

 

 

2.  Άξζξν 138 πεξ. Θα 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

1.10.2009 έσο 31.12.2012 νη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΑΔ (ΔΝΑΔ)», 

νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή δηέλεμε κε ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία.  

 

πγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο δηάηαμεο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, είλαη ε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή 

δηακάρε κε ηελ εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΑΔ (ΔΝΑΔ)» θαη νη νπνίνη δελ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα ππαρζνχλ ζηελ ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ σο απνιπκέλνη, θαζψο δελ έρεη 

γίλεη θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ βξίζθεηαη 

ζην φξην ηεο ζπληαμηνδφηεζεο, αιιά αδπλαηεί λα ζπληαμηνδνηεζεί ιφγσ έιιεηςεο ησλ εκεξψλ 

αζθάιηζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 

Έηζη, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.10.2009 έσο 31.12.2012 νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

(εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ) γηα φινπο ηνπο θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΔΑΜ, θαζψο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εθείλεο, πνπ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ εηζπξάηηεη 

ή ζπλεηζπξάηηεη ππέξ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θαηαβάιινληαη από ηνλ ΟΑΕΔ 

κέζσ ηεο ρξέσζεο ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ κεηαμχ ΟΑΔΓ θαη ΗΚΑ-ΔΣΑΜ.  

 

Ζ ξχζκηζε αθνξά ζε εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηα παξαθάησ: α) κεηαθέξζεθαλ 

απφ ηελ εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΑΔ (ΔΝΑΔ)» ζηελ αλψλπκν εηαηξεία «ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΣΤΔ)», β) έρνπλ πξνβεί ζε ζρεηηθή θαηαγγειία ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

δηεθδηθψληαο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.10.2009 θαη εθεμήο, γ) 

ήηαλ κέρξη 30.9.2009 αζθαιηζκέλνη ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, θαη δ) ζπκπιεξψλνπλ κέρξη 31.12.2012 ηηο 

πξνυπνζέζεηο πιήξνπο ή κεησκέλεο ζπληαμηνδφηεζεο, ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο 

απφ 1.10.2009 κέρξη 31.12.2012. 

 

Γηα ηελ ππαγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αλσηέξσ ξχζκηζε απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο 

ηνπο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ.   

 

Ο παξαπάλσ ρξφλνο αζθάιηζεο ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ζπληαμηνδφηεζε κε πιήξε ή κεησκέλε ζχληαμε θαη δελ 

ζπλππνινγίδεηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ελαπνκείλαληνο αξηζκνύ πιαζκαηηθώλ ρξόλσλ ηεο 

παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, όπσο ηζρύεη. 
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Καζ` φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο νη αλαινγνχζεο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη επί ησλ απνδνρψλ πνπ 

ειάκβαλαλ ή δηθαηνχληαλ λα ιάβνπλ νη αλσηέξσ εξγαδφκελνη ηελ 1.1.2009. 

 

Ο ΟΑΔΓ ππεηζέξρεηαη κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζε φια ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαηά ηεο νθεηιέηξηαο εξγνδφηξηαο εηαηξείαο, 

δπλάκελνο λα δηεθδηθήζεη ή λα παξαθξαηήζεη φια ηα πνζά πνπ θαηέβαιε. 

 

Δάλ ε εξγνδφηξηα εηαηξεία θαηαβάιιεη ηηο αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, δηαθφπηεηαη ε 

θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ ακειιεηί, φζεο δε εηζθνξέο έρνπλ ελ ησ 

κεηαμχ θαηαβιεζεί απφ ηνλ ΟΑΔΓ, αλαδεηνχληαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο. 

 

Δηδηθφηεξα ζέκαηα σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα 

πξνζθνκηζζνχλ, ην αξκφδην φξγαλν πνπ ζα εμεηάδεη ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο θαη ηηο ελζηάζεηο ζε 

πεξίπησζε απφξξηςεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλσηέξσ ξχζκηζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.

  

 

3.  Άξζξν 138 πεξ. Θβ 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. Θβ ηνπ αξ. 138, ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ), γηα φινπο ηνπο θιάδνπο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ & ΔΣΔΑΜ, ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο TVX 

Hellas ΑΔ, νη νπνίνη -κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 22 ηνπ λ. 3867/2010- ππήρζεζαλ αλαδξνκηθά ζην εηδηθφ 

ηνπηθφ πξφγξακκα επαλεηδίθεπζεο, θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ αξ. 47 

ηνπ λ. 3220/2004. 

 

Α) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 47 λ. 3220/2004, είρε πξνβιεθζεί ε ζπκκεηνρή ησλ αλέξγσλ ηεο εηαηξείαο 

TVX Hellas ΑΔ ζε εηδηθφ ηνπηθφ πξφγξακκα, ζην νπνίν ζα δηαηεξνχζαλ ηελ αζθάιηζή ηνπο ζηνπο 

νηθείνπο θνξείο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, έσο ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε 

πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο θαη κέρξη κία πεληαεηία, δειαδή κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 1.500 

εκεξψλ αζθάιηζεο. 

 

ηελ ίδηα δηάηαμε είρε νξηζηεί φηη φζνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ ήδε ζπκπιεξψζεη ή 

ζπκπιήξσλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο ηνλ απαηηνχκελν γηα ζπληαμηνδφηεζή ηνπο ρξφλν 

αζθάιηζεο, φρη φκσο θαη ην απαηηνχκελν θαηά πεξίπησζε φξην ειηθίαο, ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα 

ρσξίο ην δηθαίσκα αζθάιηζεο, πιελ ηνπ θιάδνπ πγείαο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη πάλησο φρη 

πέξαλ ηεο 6εηίαο. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εληάρζεθαλ ζε απηφ κφλν φζνη πξψελ εξγαδφκελνη 

ηεο εηαηξείαο  ζπκπιήξσλαλ -ζπλππνινγίδνληαο θαη ηηο επηδνηνχκελεο 1.500 εκέξεο αζθάιηζεο- ηηο 

ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, κε απνηέιεζκα λα κείλεη εθηφο πξνγξάκκαηνο κία κεγάιε 

θαηεγνξία αλέξγσλ, νη νπνίνη είηε είραλ ήδε 4.500 εκέξεο αζθάιηζεο, είηε είραλ πεξηζζφηεξεο, αιιά 

κε ην ζπλππνινγηζκφ ησλ 1.500 εκεξψλ δελ  ζπκπιήξσλαλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο (10.000 ή 

10.500 Ζ.Α.). 

 

Β) Δλ ζπλερεία, θαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο απφ 6.05.2004 Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο πνπ 

ππεγξάθε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Ν.Α. Υαιθηδηθήο, Γήκνη 

Αξλαίαο, Παλαγίαο θαη ηαγείξσλ – Αθάλζνπ θαη Αλαπηπμηαθή Δηαξεία Υαιθηδηθήο Α.Δ.), γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ σο άλσ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 22 ηνπ λ. 3867/2010, νη νπνίεο 

ηξνπνπνίεζαλ  κεξηθψο ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 47 ηνπ λ. 3220/2004 θαη κε ζθνπφ ηελ εληαία 

κεηαρείξηζε θαη αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο 

TVX Hellas ΑΔ, νη νπνίνη δελ ππήρζεζαλ –θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα- ζην πξφγξακκα, 

παξαζρέζεθε ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ηνπο ζε απηφ θαη ζπλέρηζεο ηεο αζθάιηζήο ηνπο έσο ηε 
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ζπκπιήξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεσλ γηα ιήςε πιήξνπο ζχληαμεο θαη φρη πέξαλ ηεο 

πεληαεηίαο. 

 

ηηο ξπζκίζεηο ηεο σο άλσ δηάηαμεο θαη δεδνκέλνπ φηη ην πξφγξακκα έρεη ήδε νινθιεξσζεί, δφζεθε 

αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο 

ησλ δηθαηνχρσλ ζε απηφ.  

 

Γ) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. Θβ’ ηνπ αξ. 138 ηνπ λ. 4052/2012, ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ 

νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ απφ ηελ αλαδξνκηθή ζπκκεηνρή ηεο σο άλσ θαηεγνξίαο αλέξγσλ ζην εηδηθφ 

ηνπηθφ πξφγξακκα.  

 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη νη νθεηιφκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο εηζθνξέο (εξγνδφηε θαη 

αζθαιηζκέλνπ) γηα φινπο ηνπο θιάδνπο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ θαη 

ΔΣΔΑΜ, ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο TVX Hellas ΑΔ, νη νπνίνη ππήρζεζαλ –κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3867/2010- αλαδξνκηθά ζην εηδηθφ ηνπηθφ πξφγξακκα θαη αζθαιίζζεθαλ πιήξσο απφ 

ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ηνπο ζε απηφ, θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ, κέζσ ηεο ρξέσζεο ηνπ 

αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ κεηαμχ ΟΑΔΓ θαη ΗΚΑ – ΔΣΑΜ,  θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο 

ζην Ίδξπκα. 

 

Ζ δηάηαμε είλαη ακέζνπ εθαξκνγήο θαη δελ απαηηείηαη ε έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο σο άλσ πεξίπησζεο (Θβ΄ ηνπ άξζξνπ 138) γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

 

4. Άξζξν 138 πεξ. Θ΄ ηνπ λ. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40) θαη ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 6 ηνπ λ. 4051/2012 

(ΦΕΚ Α΄ 41)   

 

ην άξζξν 138 πεξ. Η΄ ηνπ λ. 4052/2012 (ΦΔΚ 41 Α΄), απαξηζκνχληαη νη δηαηάμεηο εθείλεο πνπ 

πξνβιέπνπλ ππνινγηζκφ πνζνχ, γηα ηνλ νπνίν ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ πνζνχ ηνπ 

εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο είρε δηακνξθσζεί κέρξη ηελ 31
ε
 .12.2011, ηηο νπνίεο 

παξαζέηνπκε θαησηέξσ ζε πίλαθα: 

 

 

ΔΘΑΣΑΞΗ 

 

ΣΘΣΛΟ 

 

ΠΕΡΘΛΗΦΗ ΡΤΘΜΘΗ 

 

 

 

 

αξ. 39 & 40 & 41 ηνπ 

λ.3996/2011 

 

 

 

 

Αλαγλψξηζε Πιαζκαηηθψλ 

Υξφλσλ 

Αλαγλψξηζε κε εμαγνξά γηα ζεκειίσζε 

θαη πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο 

αζθαιηζκέλσλ πνπ ζεκειηψλνπλ 

δηθαίσκα απφ 1-1-2011 κε ηηο 

απμεκέλεο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξ. 10 ηνπ 

λ.3863/2010 (ελδεηθηηθά : ρξφλνο 

παηδηψλ, γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο 

παηδηψλ, ζπνπδψλ, θελά αζθάιηζεο, 

εθπαηδεπηηθή άδεηα άλεπ απνδνρψλ). Ζ 

εμαγνξά γίλεηαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ 

25πιαζίνπ ηνπ ΖΑΔ  

 

 

 

αξ. 63 ηνπ λ.2676/1999, 

αξ. 16 ηνπ λ.3863/2010 

 

 

 

 

Απαζρφιεζε πληαμηνχρσλ 

Γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο 

ζπληαμηνχρνπο πνπ είλαη άλσ ησλ 55 

εηψλ: 

(α) Γηα φζνπο αλαιακβάλνπλ έκκηζζε 

εξγαζία, πεξηθφπηεηαη ην πνζφ ηεο 

κεληαίαο αθαζάξηζηεο θχξηαο ζχληαμήο 

ηνπο πνπ ππεξβαίλεη ηα 30ΖΑΔ θαηά 

70%. 

(β) Γηα φζνπο απηναπαζρνινχληαη, 

πεξηθφπηεηαη ην πνζφ ηεο κεληαίαο 

αθαζάξηζηεο θχξηαο ζχληαμήο ηνπο πνπ 
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ππεξβαίλεη ηα 60ΖΑΔ. 

 

 

παξ. 3 αξ. 29 ηνπ 

λ.1846/1951 φπσο ηζρχεη 

 

 

Πνζφ πξνζαχμεζεο ιφγσ 

ζπδχγνπ ζε πεξίπησζε 

ζπληαμηνχρνπ κε πνζφ 

ζχληαμεο κεγαιχηεξν ηνπ 

θαησηάηνπ νξίνπ ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ 

ηνπο παιαηνχο (κέρξη 31-12-1992) 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

(εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

εθ ηνπ λφκνπ) πξνζαπμάλεηαη:  

1. Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο γήξαηνο ή 

αλαπεξίαο γηα ην ζχδπγν θαηά 1 ½ ηνπ 

ΖΑΔ 

2. Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο αλαπεξίαο 

ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο γηα ην 

ζχδπγν θαηά 1 ½ ηνπ ΖΑΔ θαη γηα θάζε 

παηδί θαηά 1 ΖΑΔ. 

 

 

αξ. 2 παξ 3 ηνπ  

λ. 1358/1983 

 

Αλαγλψξηζε ζηξαηησηηθήο 

ππεξεζίαο 

Γηα ηελ εμαγνξά ηνπ ρξφλνπ νη 

κηζζσηνί αζθαιηζκέλνη θαηαβάιινπλ 

γηα θάζε κήλα ην  άζξνηζκα ηεο 

κεληαίαο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη 

εξγνδφηε, ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηηο απνδνρέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα πξίλ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο, νη νπνίεο δελ 

κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο απφ ην 

25πιάζην ηνπ ΖΑΔ φπσο ηζρχεη θάζε 

θνξά. 

 

αξ. 40 παξ. 2  

λ. 2084/1992 

 

Αλαγλψξηζε ρξφλνπ γνληθήο 

άδεηαο 

Ζ εμαγνξά γίλεηαη βάζεη ηνπ πνζνζηνχ 

εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε 

επί ηνπ 25πιάζηνπ ηνπ ΖΑΔ 

 

αξ. 14 ηνπ λ.3863/2010, 

αξ. 9 ηνπ λ.3865/2010 

 

 

πληαμηνδφηεζε άγακσλ 

ζπγαηέξσλ 

Ζ θαηαβαιιφκελε ζχληαμε ζε άγακεο ή 

δηαδεπγκέλεο ζπγαηέξεο πεξηθφπηεηαη ή 

αλαζηέιιεηαη, εάλ ην εηζφδεκά ηνπο, 

πιελ ησλ ζπληάμεσλ, ππεξβαίλεη ην 

30πιάζην ή 40πιάζην, ή ην 50πιάζην ή 

ην 60πιάζην ηνπ ΖΑΔ. 

 

 

αξ. 25 ηνπ λ. 3846/2010 

 

Δηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ αζθάιηζε 

ζηνλ ΟΑΔΔ ησλ θαηνίθσλ 

ζε πεξηνρέο θάησ ησλ 2.000 

θαηνίθσλ  

Ζ αζθάιηζε ησλ κειψλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζηνλ ΟΓΑ ή ζηνλ 

ΟΑΔΔ ζπλδέεηαη κε ηηο άιιεο ηδηφηεηεο 

–απαζρνιήζεηο –επαγγέικαηά ηνπο θαη 

αζθαιίδνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο 

απηνχο αλάινγα κε ηα εηζνδήκαηά ηνπο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ κέινπο ηνπ αγξνηηθνχ 

ζπλεηαηξηζκνχ. 

 

 

αξ. 56 ηνπ λ.3996/2011 

 

 

Δηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα 

ηελ αζθάιηζε ησλ κειψλ 

αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ 

Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ 

ηελ έδξα ηνπο θαη αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρέο κε εηδηθά 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα αζθαιίδνληαη 

ζηνλ ΟΓΑ ή ζηνλ ΟΑΔΔ αλάινγα κε ην 

χςνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο θαη ηνλ 

ηφπν άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο 

ηνπο. 

 

 

 

αξ. 8 & 17 ηνπ Π.Γ. 

419/1983 θαη Π.Γ. 

 

χληαμε γήξαηνο θαη 

αλαπεξίαο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ζηνλ Σνκέα 

Δπεξεάδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο 

ζχληαμεο ηνπ Σνκέα φπνπ ην πνζφ ηεο 

ζχληαμεο γήξαηνο θαη αλαπεξίαο 

ζπλίζηαηαη ζε ηφζα ηξηαθνζηά πέκπηα 

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-2Μ0



 6 

194/1985, αξ. 14 παξ. 5 

ηνπ λ.3232/2004 

Αζθάιηζεο Αληαπνθξηηψλ 

Ξέλνπ Σχπνπ ηνπ Κιάδνπ 

Κχξηαο Αζθάιηζεο ηνπ 

ΔΣΑΠ-ΜΜΔ 

ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ, φζα θαη ηα 

έηε ζπληάμηκεο ππεξεζίαο κέρξη ηα 

35έηε. Οη ζπληάμηκεο απνδνρέο είλαη ην 

80% ηνπ 75πιαζίνπ ηνπ εθάζηνηε 

ηζρχνληνο ΖΑΔ. Οκνίσο επεξεάδνληαη 

θαη νη ζπληάμεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ 

απφ 1-1-1993 αθνχ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο ζχληαμήο ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε 

νη ίδηεο ζπληάμηκεο απνδνρέο. 

 

 

αξ. 8 & 17 ηνπ Π.Γ. 

419/1980, ΠΓ 66/1986, 

ΠΓ 341/1992, ΠΓ 

70/1995, ΠΓ 124/2004 

 

χληαμε γήξαηνο θαη 

αλαπεξίαο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ζηνλ Σνκέα 

Αζθάιηζεο  

Φσηνεηδεζενγξάθσλ θαη 

Δηθνλνιεπηψλ Δπηθαίξσλ 

Σειεφξαζεο ηνπ Κιάδνπ 

Κχξηαο Αζθάιηζεο ηνπ 

ΔΣΑΠ-ΜΜΔ 

Δπεξεάδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο 

ζχληαμεο ηνπ Σνκέα φπνπ ην πνζφ ηεο 

ζχληαμεο γήξαηνο θαη αλαπεξίαο 

ζπλίζηαηαη ζε ηφζα ηξηαθνζηά πέκπηα 

ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ, φζα θαη ηα έηε 

ζπληάμηκεο ππεξεζίαο κέρξη ηα 35έηε. 

Ωο ζπληάμηκνο κηζζφο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο ιακβάλεηαη 

ππφςε ην 80% ηνπ πνζνχ ηεο 

αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία 

ππάγεηαη ν αζθαιηζκέλνο, νη νπνίεο 

θαηεγνξίεο νξίδνληαη σο πνιιαπιάζηα 

ηνπ ΖΑΔ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

 

 

Άξζξν 7, παξ.1, 

λ.1745/1987 

θαη άξζξν 9, παξ. 3 

λ.2458/1997 
Πξφζζεηε ζχληαμε 

Σν πνζφ ηεο πξφζζεηεο ζχληαμεο, θαηά 

ηελ απνλνκή, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

ζπληάμεσλ (γήξαηνο, αλαπεξίαο, 

επηδψλησλ) ππνινγίδεηαη απφ ην 

γηλφκελν ησλ εηψλ αζθάιηζεο επί ηνπ 

πνζνχ ηνπ Ζ.Α.Δ πνπ ηζρχεη ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο επί ηνλ 

ζπληειεζηή ηεο αζθαιηζηηθήο θιάζεο 

(0,3 γηα ηελ Α θιάζε, 0,425 γηα ηε Β 

θιάζε θαη 0,55 γηα ηε Γ θιάζε) 

Άξζξν 11, παξ.3 

λ.2458/1997 

θαη άξζξν 13, παξ.1 

λ.2458/1997, φπσο 

ηζρχεη 

 

Δπηθνπξηθή ζχληαμε 

Σν πνζφ ηεο επηθνπξηθήο ζχληαμεο 

θαηά ηελ απνλνκή ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε 

 

 

 

 

Άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ λ. 

3232/2004 

(48 Α΄) 

 

 

 

 

Δμαγνξά ρξφλνπ αζθάιηζεο 

ζε θνξείο επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο 

 

Καηαβνιή πξφζζεηεο εηζθνξάο 2% επί 

ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ ΖΑΔ γηα 4500 ε.α. 

γηα ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 

ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνπο θνξείο 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο κε 7.500 ε.α. 

ζπλνιηθά, εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο 

δηθαηνχηαη ζχληαμεο απφ ηνλ θνξέα 

θχξηαο αζθάιηζεο κε πιήξε 

αζθαιηζηηθφ βίν (7500 ε.α ζηα βαξέα) 

θαη ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα ειηθίαο. 

 

Άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ 

Καλνληζκνχ Παξνρψλ 

ΣΔΑΤΔΚ 

(Τ.Α. 

113/3/1360/26.6.1981) 

 

Τπνινγηζκφο βαζηθνχ 

πνζνχ ζχληαμεο ηνπ Σνκέα 

ΣΔΑΤΔΚ ηνπ ΣΔΑΗΣ 

 

30% επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ ΖΑΔ. Σν 

πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη αλάινγα κε 

ηε δηαθνξά  ζπληαμίκσλ απνδνρψλ θαη 

ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ ΖΑΔ θαη αλάινγα 

κε ην ρξφλν αζθάιηζεο. 
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Αλαζηνιή θαηαβνιήο 

ζχληαμεο ζε 

απαζρνινχκελνπο 

ζπληαμηνχρνπο θνξέσλ 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

ηα Καηαζηαηηθά νξηζκέλσλ θνξέσλ 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πξνβιέπεηαη ε 

αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο, 

εθφζνλ νη απνδνρέο ηνπ 

απαζρνινχκελνπ ζπληαμηνχρνπ, άλσ 

ησλ 55 εηψλ, απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

ππεξβαίλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ, 

ππνινγηδφκελν επί ηνπ ΖΑΔ. 

 

 

Δπίζεο, κε ηελ παξ. 6 ηνπ αξ. 6 ηνπ λ. 4051/2012 (ΦΔΚ 40 Α΄) νξίδνληαη θαη νη εμήο δχν πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο ηα πνζά ππνινγίδνληαη κε ην πνζφ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο απηφ 

είρε δηακνξθσζεί κέρξη ηελ 31
ε
 .12.2011: 

 

i. ην θαηαβαιιφκελν πνζφ ηνπ εμσηδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 

1140/1981, φπσο ηζρχεη θαη 

 

ii. ην αλψηαην πνζφ πξνζαχμεζεο ηεο ζχληαμεο ησλ ζπληαμηνχρσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ιφγσ απνιχηνπ αλαπεξίαο. 

                                                                                                                                
   

 

ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ : 

1) Γξαθείν Τπνπξγνχ 

2) Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέσο 

3) Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Κ.Α. 

4) Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. 

5) Γ/λζε Κ.Α.Μ. (Όια ηα Σκήκαηα)                      

  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

ΓΕΧΡΓΘΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ 
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