
 

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την υπαγωγή στην προαιρετική 
ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος λόγω γήρατος. Δυνατότητα θεμελίωσης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και με 
τις μεταβατικές διατάξεις. Λοιπά θέματα. Κοινοποίηση σχεδίου απόφασης. 

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01. 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 65/01, με την οποία σας κοινοποιήσαμε τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 για την υπαγωγή των μακροχρόνια      
ανέργων στην προαιρετική ασφάλιση, προκειμένου να θεμελιώσουν πλήρες 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος, σας παρέχουμε τις ακόλουθες 
συμπληρωματικές οδηγίες. 

1. Υπολογισμός του υπολειπόμενου χρόνου 

Με την Φ21/οικ.1177/01 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδόθηκε κατ'' εξουσιοδότηση του άρθρου   
10 του Ν. 2874/00, ορίσθηκε ότι ο υπολειπόμενος για την συμπλήρωση των   
κατά περίπτωση ελάχιστων προϋποθέσεων θεμελίωσης πλήρους σύνταξης στο 
ΙΚΑ και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης (4050 ή 4500 ημερών    
ασφάλισης) αριθμός ημερομισθίων δεν υπερβαίνει τα 1500 κατ' ανώτατο όριο. 

Από την ανωτέρω διατύπωση προκύπτει ότι στο εν λόγω πρόγραμμα 
δεν μπορούν να υπαχθούν α) ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις 
4500 (ή 4050) αναλόγως ημέρες ασφάλισης β) ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν 
μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ και οι οποίοι 
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ζητούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένο όριο ηλικίας, δηλ. μικρότερο 
των 65 για τους άνδρες και των 60 για τις γυναίκες. 

Με την εγκύκλιο 65/01 έχει σταλεί και πίνακας, στον οποίο 
απεικονίζεται ο απαιτούμενος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
χρόνος, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης. 

Η ηλικία των ασφαλισμένων αποδεικνύεται με το δελτίο της 
ταυτότητας. Σε περίπτωση που από το δελτίο ταυτότητας δεν προκύπτει η 
ακριβής ημερομηνία γέννησης, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται 
οπωσδήποτε η 1η Ιουλίου του έτους γέννησης. 

Έτσι, εκτός από τα δικαιολογητικά που έχουν αναφερθεί ως 
απαιτούμενα στην εγκύκλιο 65/01, θα πρέπει να ζητείται και φωτοτυπία 
δελτίου ταυτότητας. 

Επισημαίνεται ότι, κατά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης δεν 
θα λαμβάνεται υπ' όψη ο τυχόν επιπλέον του απαιτούμενου για θεμελίωση 
χρόνος υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνια ανέργων. 

Όσον αφορά την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, με τα Α.Π 7/917/13-8-01 και Φ9/1923/12-9-01 έγγραφα της Γεν. 
Γραμμ. Κοιν. Ασφαλίσεων διευκρινίσθηκε ότι με τις ανωτέρω διατάξεις 
προαιρετικής ασφάλισης μπορεί να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα και 
με τις μεταβατικές διατάξεις, δηλαδή όταν ο απαιτούμενος για θεμελίωση 
αριθμός ημερών ασφάλισης είναι μικρότερος των 4050 ημερών. 

Αφετηριακό σημείο για την εύρεση του απαιτούμενου χρόνου για 
θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ είναι το 
χρονικό σημείο που θεμελιώνεται το δικαίωμα σε κύρια σύνταξη, αφού 
απαραίτητη προϋπόθεση για χορήγηση επικουρικής σύνταξης ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
είναι η προηγούμενη συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 997/79). 

Περαιτέρω, πλην της συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ, ο ασφαλισμένος για 
να δικαιωθεί σύνταξης από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, πρέπει να έχει                 
πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ένα ελάχιστο αριθμό 
ημερών εργασίας, ο οποίος προσδιορίζεται ανάλογα με την ημερομηνία 
υπαγωγής κάθε ομάδας ασφαλισμένων στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
και αναφέρεται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα. 

Τονίζεται ότι ο προαναφερόμενος ελάχιστος αριθμός ημερών 
εργασίας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου ασφάλισης σε 
άλλο επικουρικό Ταμείο (διαδοχική ασφάλιση) ή σε συγχωνευθέν στο ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ Ταμείο. Στις περιπτώσεις αυτές (διαδοχικής ασφάλισης και 
συγχωνευθέντων Ταμείων) απαιτούνται οι πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις, 
ήτοι 4050 ημέρες ασφάλισης. 
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Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ασφαλισμένος απασχολήθηκε σε 
περισσότερες επαγγελματικές κατηγορίες που κάθε μία από αυτές υπήχθη στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ σε διαφορετικό χρόνο, για να κριθεί εάν 
θεμελιώνεται δικαίωμα σε σύνταξη, θα πρέπει οι ημέρες ασφάλισης που 
πραγματοποίησε στις επαγγελματικές κατηγορίες που υπήχθησαν στην 
ασφάλιση σε μεταγενέστερο χρόνο, να προστεθούν στις ημέρες ασφάλισης που 
πραγματοποίησε στην επαγγελματική κατηγορία που πρώτη υπήχθη στην 
ασφάλιση, αφετηρία δε για τον έλεγχο των χρονικών προϋποθέσεων αποτελεί   
η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση της επαγγελματικής αυτής κατηγορίας 
(πρώτης) Εγκ. Δ/νσης Παροχών 125/87. 

Κατόπιν των ανωτέρω, όσον αφορά τις μειωμένες χρονικές 
προϋποθέσεις, για να εξευρεθεί ο υπολειπόμενος χρόνος ασφάλισης προς 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, εξετάζουμε εάν 
από την ημερομηνία υπαγωγής της κατηγορίας (στην οποία ανήκει κάθε 
ασφαλισμένος) στην ασφάλιση του κλάδου και μέχρι τον χρόνο θεμελίωσης 
του δικαιώματος σε κύρια σύνταξη, συγκεντρώνεται ο απαραίτητος για 
συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ χρόνος ασφάλισης. 

Παράδειγμα: Θεμελίωση δικαιώματος σε κύρια σύνταξη (ΙΚΑ) εντός 
του έτους 2005. Σύμφωνα με τον κοινοποιούμενο πίνακα, οι απαιτούμενες 
ημέρες εργασίας (για την κατηγορία των ασφαλισμένων που υπήχθησαν στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ την 1/2/83) είναι 3975. Αρα, πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2475 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (3975-1500=2475) προκειμένου να γίνει υπαγωγή στις διατάξεις του 
άρθρου 10 του Ν. 2874/00. 

Επειδή με τις οδηγίες της εγκ. 65/01 τονίσθηκε ότι, σε περίπτωση που 
συμπληρωθεί ο απαραίτητος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
χρόνος ασφάλισης στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ, είναι δυνατή η συνέχιση    
της προαιρετικής ασφάλισης μόνο στον κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μέχρι 
συμπληρώσεως και σ' αυτόν του υπολειπόμενου χρόνου, επισημαίνεται ότι, με 
δεδομένη την σταδιακή αύξηση των απαιτουμένων για συνταξιοδότηση    
ημερών εργασίας ανά 175 ετησίως, θα πρέπει να ερευνάται αν με τον 
υπάρχοντα χρόνο ασφάλισης στον κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και με τον            
υπολειπόμενο χρόνο συγκεντρώνεται ο απαραίτητος για συνταξιοδότηση 
χρόνος σε κάποιο χρονικό σημείο μεταγενέστερο της θεμελίωσης σύνταξης 
στον κύριο φορέα (ΙΚΑ). 

Παράδειγμα: Θεμελίωση δικαιώματος σε κύρια σύνταξη (ΙΚΑ) εντός 
του έτους 2004. Σύμφωνα με τον κοινοποιούμενο πίνακα, οι απαιτούμενες 
ημέρες εργασίας (κατηγορία υπαχθείσα την 1/2/83) είναι 3800. Όμως, ο 
ασφαλισμένος δεν τις συμπληρώνει εντός του έτους 2004 αλλά εντός του έτους 
2005, που με την αύξηση απαιτούνται 3975 ημέρες. Άρα, πρέπει να έχει 
πραγματοποιήσει 
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τουλάχιστον 2475 ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις 
του άρθρου 10 του Ν. 2874/00 (3975-1500=2475). 

2. Μη συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας 
ή ανεργίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 2084/92, για την θεμελίωση 
δικαιώματος σε σύνταξη λόγω γήρατος λαμβάνονται υπ' όψη μέχρι και 200 
ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας καθώς και μέχρι 200 ημέρες επιδότησης 
λόγω ανεργίας, οι οποίες έλαβαν χώρα μέσα στην τελευταία 10ετία πριν από 
την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. 

Όμως, κατά τον υπολογισμό του υπολειπόμενου για συνταξιοδότηση 
χρόνου, προκειμένου να ενταχθεί ο ασφαλισμένος στην συγκεκριμένη 
προαιρετική ασφάλιση, οι ανωτέρω χρόνοι επιδότησης δεν θα λαμβάνονται υπ' 
όψη. 

3. Ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης 

Τα Τμήματα Μητρώου των Υποκ/των κατά την παραλαβή των 
ασφαλιστικών βιβλιαρίων για ανακεφαλαίωση των ημερομισθίων, θα ζητούν 
αυθημερόν με FAX αντίγραφο της ΠΑΗΕ από το Υποκ/μα αρχικής 
απογραφής. 

Το Υποκ/μα αρχικής απογραφής θα πρέπει άμεσα να στέλνει το 
«ντίγραφο της ΠΑΗΕ με ΡΑΧ. 

Μετά την ανακεφαλαίωση των ημερομισθίων, θα εκδίδεται βεβαίωση με 
το συνολικό χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ, η οποία θα στέλνεται στο Τμήμα 
Εσόδων για την έκδοση της απόφασης. 

Αντίγραφο της βεβαίωσης θα πρέπει να κοινοποιείται και στο Υποκ/μα 
αρχικής απογραφής, προκειμένου να τοποθετηθεί στον ατομικό φάκελο του 
ασφαλισμένου. 

4. Υπαγωγή στην εν λόγω προαιρετική των ασφαλισμένων που 
έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 41 του 
Α.Ν. 1846/51. 

Εάν ασφαλισμένοι, που έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική 
ασφάλιση του άρθρου 41 του ΑΝ 1846/51, επιθυμούν να διακόψουν την 
προαιρετική αυτή, προκειμένου να υπαχθούν στην προαιρετική των ανέργων,  
η νέα υπαγωγή είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
τασσόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις (12μηνη ανεργία, όριο ηλικίας κλπ). 
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Επειδή πρόκειται δε για νέα υπαγωγή, θα ακολουθηθεί πλήρως η διαδικασία 
για την υπαγωγή (παραπομπή σε ΑΥΕ κλπ) 

5. Αποστολή αντιγράφου μηνιαίων καταστάσεων στην Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. 

Στην εγκ. 65/01 αναφέρεται ότι αντίγραφο των μηνιαίων καταστάσεων 
πρέπει να στέλλονται και στις Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για ενημέρωση.   

Ύστερα, όμως, από επικοινωνία των αρμοδίων Δ/νσεων ΙΚΑ και   
ΟΑΕΔ, αποφασίσθηκε για λόγους λειτουργικούς να αποστέλλεται ένα 
αντίγραφο και στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (Τ.θ. 
70017/16610/Γλυφάδα). 

6. Κοινοποίηση σχεδίου απόφασης 

Με   την   παρούσα   κοινοποιούμε   και   σχέδιο   απόφασης   για   την 
διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων που θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ 



 



 



 



 



 


