
 

 

 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ 

 

ηο ζσέδιο νόμος ηος Τποςπγείος Δπγαζίαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και 

Ππόνοιαρ: «Αναβάθμιζη και βεληίωζη ηων μησανιζμών είζππαξηρ ηων 

αζθαλιζηικών θοπέων, Ππόζηιμα για ηην αναζθάλιζηη και αδήλωηη επγαζία 

και Λοιπέρ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ 

Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ». 

 

Θέμα: «Πλαζμαηικοί σπόνοι Ν.3996/2011» 

 

Α. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Σην άξζξν 40 ηνπ Ν.3996/2011 γηα ηνπο αλαγλσξηδόκελνπο ρξόλνπο 

αζθάιηζεο, πιελ ηεο πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο, νξίδεηαη όηη «ε ηζρύο 

ηνπ άξζξνπ απηνύ αξρίδεη από 1.1.2011 θαη εθαξκόδεηαη γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ 

δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ από 

απηή ηελ εκεξνκελία θαη εθεμήο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

3863/2010. Γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ 

ίζρπαλ κέρξη θαη 31.12.2010, θαζώο θαη γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα 

ζπληαμηνδόηεζεο από 1.1.2011 θαη εθεμήο κε βάζε πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο 

πνπ δελ ηξνπνπνηνύληαη κε ην άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, εμαθνινπζνύλ λα 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2084/1992. 

 

Ο απνθιεηζκόο από ηελ εμαγνξά πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ όζσλ ζεκειηώλνπλ 

ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κεηά ηελ 1/1/2011 κε πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ έσο 

31/12/2010, έρεη δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζε ρηιηάδεο αζθαιηζκέλνπο, νη 

νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη κεγάιεο ειηθίαο. Με απηέο ηηο ξπζκίζεηο, 

αλήκπνξνη λα εξγαζζνύλ, απηνί νη αζθαιηζκέλνη θαηαδηθάδνληαη λα δήζνπλ ρσξίο 

εηζνδήκαηα. Οη ζηγόκελνη ππεξήιηθεο είλαη θαηά θάλνλα εμαηξεηηθά επάισηα 

ζηξώκαηα ηνπ πιεζπζκνύ πνπ δηαβηνύλ θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο, νη νπνίνη 

κάιηζηα έρνπλ θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα πνιιά έηε. Λιακβάλνληαο 

ππόςε θαη ηελ έθξεμε ηεο αλεξγίαο (27%) θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνύλ νη 

αζθαιηζκέλνη ζε ηδηαίηεξα «επαίζζεηε» ειηθία, πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ε δηάηαμε. 



 

Τεξάζηηα πξνβιήκαηα θαη παξεξκελείεο έρεη δεκηνπξγήζεη θαη ε δηαηύπσζε: 

«πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ δελ ηξνπνπνηνύληαη κε ην άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

3863/2010». Οη ππεξεζίεο ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ, βαζίδνληαη ζε απηή ηε δηάηαμε 

πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηνύλ από ηελ εμαγνξά πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ αζθαιηζκέλνη 

νη νπνίνη ζπληαμηνδνηνύληαη κε πξνϋπνζέζεηο πνπ δελ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 

10 ηνπ λ. 3863/2010, αιιά κε κεηαγελέζηεξνπο λόκνπο, όπσο ν 4093/2012. 
  

.  

Β. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ 

Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.3996/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Η ηζρύο ηνπ άξζξνπ απηνύ αξρίδεη από 1.1.2011 θαη εθαξκόδεηαη γηα όζνπο 

ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη 

ηζρύνπλ από απηή ηελ εκεξνκελία θαη εθεμήο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 3863/2010, θαζώο θαη γηα όζνπο ζπκπιεξώλνπλ ην 65
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 

από 1/1/2011 θαη εθεμήο. Γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε 

πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη θαη 1.12.2010, θαζώο θαη γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ 

δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο από 1.1.2011 θαη εθεμήο κε βάζε πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο πνπ δελ ηξνπνπνηνύληαη κε ην άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, νύηε κε 

κεηαγελέζηεξν λόκν εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

λ. 2084/1992, όπσο απηό ίζρπε έσο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ  από ηελ παξ. 18 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/ 2010». 
 

Αθήνα, 04-12-2013 

 

Οι πποηείνονηερ βοςλεςηέρ 

                                                            ηπαηούληρ Γημήηπηρ 

      Μηηπόποςλορ Αλέξηρ 

Καπαγιαννίδηρ Υπήζηορ 

Κοςποςμπλήρ Παναγιώηηρ 

Μπάπκαρ Κώζηαρ 

Μπόλαπη Μαπία 

ηαθάρ Γιάννηρ 

Σζοςκαλάρ Γημήηπηρ 



Υαπαλαμπίδος Γέζποινα 

 


