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Σε Γηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ
Γεληθή Γ/λζε Αζθαιηζηηθώλ Τπεξεζηώλ
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ΘΔΜΑ: «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4075/2012 (ΦΔΚ,
89 Α΄)».
ΥΔΣΙΚΟ : Σν ππ ᾿αξηζκ. Φ10221/ νηθ.1325/90/6-2-2012 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο
Με ην άξζξν 31 ηνπ λ.4075/2012 («Θέκαηα Καλνληζκνύ Αζθαιίζεωο ΙΚΑ – ΔΣΑΜ ,

Αζθαιηζηηθώλ Φνξέωλ , πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2010/18/ΔΔ θαη ινηπέο
δηαηάμεηο) αληηθαζίζηαληαη από ηόηε πνπ ίζρπζαλ , ην δεύηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 17 ηνπ λ.3863/2010 θαη θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο ηεο αλαγλώξηζεο ρξόλνπ πξαγκαηηθήο
απαζρόιεζεο

ζε εξγαζίεο ή επαγγέικαηα πνπ εμαηξνύληαη από ην λέν Πίλαθα Βαξέωλ θαη

Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάηωλ(ΦΔΚ 2778Β/2-12-2011) .
πγθεθξηκέλα , κε ηo άξζξν 31 ηνπ λ.4075/2012 παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο ηεο
αζθάιηζεο ζην θαζεζηώο αζθάιηζεο ηωλ βαξέωλ θαη αλζπγηεηλώλ επαγγεικάηωλ ηωλ
εξγαδνκέλωλ ζε ρώξνπο , εηδηθόηεηεο θαη εξγαζίεο πνπ εμαηξέζεθαλ από 1-1-2012 από ην λέν
Πίλαθα Βαξέωλ, ςπό ηιρ κάηωθι πποϋποθέζειρ:
Α. Οη

ππαρζέληεο ζε θνξέα θνηλωληθήο αζθάιηζεο κέρξη 31-12-1992,

πνπ

έρνπλ

ζπκπιεξώζεη κέρξη 31.12.2011 3.600 εκέξεο αζθάιηζεο ζηα ΒΑΔ θαη νη ππαρζέληεο ζε θνξέα
θνηλωληθήο αζθάιηζεο από 1-1-1993, πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη κέρξη 31.12.2011
αζθάιηζεο ζηα ΒΑΔ , νη νπνίνη έρνπλ πξαγκαηηθή απαζρόιεζε ζε

3.375 εκέξεο

ρώξν , εηδηθόηεηα ή εξγαζία

πνπ έρεη εμαηξεζεί από ηνλ λέν Πίλαθα Βαξέωλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάηωλ

,

εξακολοςθούν λα αζθαιίδνληαη ζην θαζεζηώο βαξέωλ θαη αλζπγηεηλώλ επαγγεικάηωλ για
όζο σπόνο παξέρνπλ εξγαζία ζηηο ωο άλω εηδηθόηεηεο.
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Β. ηνπο αζθαιηζκέλνπο , νη νπνίνη κέρξη 31-12-2011 δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 3.600
εκέξεο αζθάιηζεο ζηα ΒΑΔ (παιαηνί αζθαιηζκέλνη) ή 3.375 εκέξεο αζθάιηζεο ζηα ΒΑΔ (λένη
αζθαιηζκέλνη) παύεη κελ ε αζθάιηζή ηνπο ζύκθωλα κε ηνλ ΚΒΑΔ (επνκέλωο θαη ε ππνρξέωζε
θαηαβνιήο ηωλ αληίζηνηρωλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ βαξέωλ επαγγεικάηωλ γηα θύξηα θαη
επηθνπξηθή ζύληαμε), δίλεηαη όκωο ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο κε εμαγνξά ηνπ ρξόλνπ
πξαγκαηηθήο ηνπο απαζρόιεζεο ζε εξγαζίεο ή επαγγέικαηα

, ηα νπνία εμαηξέζεθαλ κε ηηο

δηαηάμεηο ηνπ λένπ Πίλαθα. Η δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο θαη εμαγνξάο ηωλ ελ ιόγω ρξόλωλ
πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο παπέσεηαι μόνο ζηοςρ αζθαλιζμένοςρ πος θα απαζσοληθούν
καηά ηο σπονικό διάζηημα 1.1.2012 έωρ 31.12.2015 ζε επγαζίερ ή επαγγέλμαηα πος
εξαιπέθηκαν με ηιρ διαηάξειρ ηος νέος Πίνακα και οι οποίοι σπειάζονηαι έωρ και 1.200
ημέπερ αζθάλιζηρ μέσπι 31.12.2015 για ηην ζςμπλήπωζη ηων ελάσιζηων σπονικών
πποϋποθέζεων ζηα ΒΑΕ, δειαδή γηα ηε ζπκπιήξωζε 3.600 εκεξώλ αζθάιηζεο ζηα ΒΑΔ εθ
ηωλ νπνίωλ 1000 ηελ ηειεπηαία 13εηία πξηλ από ηε ζπκπιήξωζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ νξίνπ
ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο (πξνθεηκέλνπ γηα ππαρζέληεο ζηελ αζθάιηζε έωο 31.12.92) ή γηα ηε
ζπκπιήξωζε 3.375 εκεξώλ αζθάιηζεο ζηα ΒΑΔ γηα αζθαιηζκέλνπο από 1.1.93 θαη εθεμήο.
Η εμαγνξά ηνπ ρξόλνπ απηνύ , ν νπνίνο ζε θακία πεξίπηωζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο
1.200 ημέπερ αζθάλιζηρ , γίλεηαη ζην κελ ΙΚΑ - ΔΣΑΜ γηα θάζε κήλα αλαγλώξηζεο κε
πνζνζηό εηζθνξάο 3,60%, ζηνπο δε θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο κε πνζνζηό εηζθνξάο 2%,
ππνινγηδόκελωλ επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, όπωο απηό
ίζρπε ηελ 31.12.2011. (25 Υ 33,57 Υ 3.60% =30,2 επξώ γηα θάζε κήλα αλαγλώξηζεο ζην ΙΚΑΔΣΑΜ θαη 25 Υ 33,57 Υ 2% = 16,87 επξώ γηα θάζε κήλα αλαγλώξηζεο ζηνπο θνξείο
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο).
Η εμόθιεζε ηνπ πνζνύ ηεο εμαγνξάο γίλεηαη είηε εθάπαμ εληόο ηξηκήλνπ από ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλαγλώξηζεο , νπόηε παξέρεηαη έθπηωζε 15% , είηε ζε
κεληαίεο δόζεηο ν αξηζκόο ηωλ νπνίωλ ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό ηωλ αλαγλωξηδόκελωλ κελώλ κε
παξαθξάηεζε ηνπ πνζνύ θάζε δόζεο από ηε ζύληαμε.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Δζωηεξηθή Κνηλνπνίεζε
1. Γξαθείν θ.Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν Γ.Γ/ληξηαο Κ.Α
3. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α
4. Σκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο

ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ

