INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.05.30 13:17:54
EEST
Reason:
Location: Athens

Αζήλα
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙO ΔΡΓΑΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
Ραρ. Γ/λζε :
Πηαδίνπ 29,
101 10 Αζήλα
Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ &
ΑΘΔΝΔΙΑ
Ξιεξνθνξίεο: Α. Θαξακπιηάλε
Πη. Γησηάθνπ
Ρει. : 2131516799 / 210 3368112
Fax : 2103368124
Email: asfmis@ypakp.gr
Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ
ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ & ΑΓΡΟΣΩΝ
Ξιεξνθνξίεο: Η. Ξαπαδφπνπινο (ζέκαηα ΝΑΔΔ)
210 – 33 68 110
Δ. Οάπηε (ζέκαηα ΔΡΑΑ)
210 – 33 68 109
Fax : 2103368116
Email: asfayt@ypakp.gr

ΑΔΑ: ΩΡ25465Θ1Ω-Χ40

30/5/2017

Α.Ξ. Φ.80000/νηθ.Γ13/22702/966
ΠΡΟ: 1. Δ.Φ.Θ.Α.
Γξαθείν Γηνηθεηή
Αγ. Θσλ/λνπ 8
6102 41, Αζήλα
2.ΔΡΔΑΔΞ
Γξαθείν Γηνηθεηή
Φηιειιήλσλ 13-14
105 57 Αζήλα
ΚΟΙΝ.: Γεληθφ Ινγηζηήξην ηνπ Θξάηνπο
Θάληγγνο 29
101 10 Αζήλα

Γ/ΝΗ ΠΡΟΘΔΣΗ ΑΦΑΛΙΗ
Ξιεξνθνξίεο:
Αι. Ξαπαληθνινπνχινπ (Κηζζσηνί ηδησηηθνχ
ηνκέα)
2131516777, 774, 844
Κ. Βνγηαηδφγινπ (Κηζζσηνί δεκφζηνπ ηνκέα θαη
απηναπαζρνινχκελνη)
2131516778, 746, 748
Email: proasf@ypakp.gr
Γ/ΝΗ ΓΙΑΓΟΥΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
Ξιεξνθνξίεο Γ. Ξνιχδεξα, Θ. Εαγθιήο
213 1516750, 213 1516742
Email:
diad@ypakp.gr

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34
4387/2016, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ρξόλνπ αζθάιηζεο.

ηνπ λ.

Ρν άξζξν 34 ηνπ λ. 4387/2016 (ΦΔΘ 85, ηεχρνο Α/12.05.2016) «Δληαίν Πχζηεκα
Θνηλσληθήο Αζθάιεηαο-Κεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ-ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο-Οπζκίζεηο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4425/2016 (Α, 185) θαη λ. 4461/2017 (Α, 38), πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο
πνπ αθνξνχλ ζην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ ζα ζπλππνινγίδεηαη απφ 1/1/2017 ζηνλ ΔΦΘΑ κε
ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κεηάβαζε απφ ηνπο επηκέξνπο

ΑΔΑ: ΩΡ25465Θ1Ω-Χ40
θνξείο αζθάιηζεο ζηνλ λέν Δληαίν Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, κε
ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο επέξρνληαη αιιαγέο ζην χςνο ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο ησλ
πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ αζθάιηζεο.
Δηδηθόηεξα:
1. Αλαγλσξηδόκελνη – πιαζκαηηθνί ρξόλνη ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α.
Πην σο άλσ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξ. γ’ ηεο παξ. 1, εηζάγεηαη λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ
ηνπ αζθαιίζηξνπ αλαγλψξηζεο ησλ πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ αζθάιηζεο γηα ηε ζεκειίσζε
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο, ζε φζεο πεξηπηψζεηο
απαηηείηαη ε θαηαβνιή εηζθνξάο, ελψ δελ ηξνπνπνηνχληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ
θαζνξίδνπλ πνηνη ζεσξνχληαη πιαζκαηηθνί ρξφλνη αζθάιηζεο.
Υο εθ ηνχηνπ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πιαζκαηηθνί ρξφλνη αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 40
ηνπ λ. 2084/1992 (Α, 165), φπσο απηφ ίζρπε πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 10
παξ. 18 ηνπ λ. 3863/2010 θαη ην άξζξν 40 ηνπ λ. 3996/2011, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 39, 40
θαη 41 ηνπ λ. 3996/2011 (Α,170) φπσο απαξηζκνχληαη ιεπηνκεξψο ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ νπνίσλ έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο εγθχθιηεο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί
θαηά ην παξειζφλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ καο.
Θαηά ζπλέπεηα, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη φιεο νη εηδηθφηεξεο εγθχθιηεο νδεγίεο, νη
ζρεηηθέο κε ηνπο πιαζκαηηθνχο ρξφλνπο, νη νπνίνη ζπλππνινγίδνληαη ή φρη ζην αλψηαην θαη’
έηνο φξην αλαγλσξηζηένπ πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ ηεο παξ. 6 ηνπ αξ. 40 ηνπ λ. 2084/1992, φπσο
απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ. 40 ηνπ λ. 3996/2011, γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ
δηθαηψκαηνο ή/θαη πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο (ήηνη ζηα 4 έηε γηα φζνπο
ζεκειηψλνπλ

ζπληαμηνδνηηθφ

δηθαίσκα

κε

ηηο

απμεκέλεο

-βάζεη

ηνπ

λ.

3863/2010-

πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011, ζηα 5 έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε
ηηο

απμεκέλεο

πξνυπνζέζεηο

ηνπ

έηνπο

2012,

ζηα

6

έηε

γηα

φζνπο

ζεκειηψλνπλ

ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ηηο απμεκέλεο πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2013 θαη ζηα 7 έηε γηα
φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ηηο απμεκέλεο πξνυπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2014
θαη εθεμήο), θαζψο επίζεο θαη ηα έγγξαθα, κε ηα νπνία έρνπλ αληηκεησπηζηεί θαηά πεξίπησζε
ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ σο άλσ λφκσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε
ηηο

εγθπθιίνπο

κε

αξηζκ.

Φ80000/νηθ.9240/597/11.08.2011

(ΑΓΑ:

4ΑΚΥΙ-Υ5Β)

θαη

Φ80000/16124/1114/30.10.2012 (ΑΓΑ: Β432Ι-ΓΑ0) θαη Φ80000/νηθ. 19380/1401/29-92014 (ΑΓΑ:7Φ7ΑΙ-ΤΣΚ).
Αλαγλσξίζεηο ρξφλσλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κε ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ πνζνχ
ηεο εμαγνξάο, ζπλερίδνληαη ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ
πνπ ίζρπαλ κέρξη 12/05/2016.
Πεκεηψλνπκε φηη, εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηζρχ νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1090/1980
ζρεηηθά

κε

ηελ

αλαγλψξηζε

ηνπ

ρξφλνπ

άζθεζεο

δηθεγνξίαο,

κε

θαηαβνιή

ηνπ
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πξνβιεπφκελνπ αζθαιίζηξνπ γηα αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΦΘΑ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ΔΡΑΑ –
Ρνκέαο Αζθάιηζεο Λνκηθψλ άλσ 5εηίαο.
Όζνλ αθνξά ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3996/2011 πνπ αθνξνχλ
πγεηνλνκηθνχο αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξψελ ΔΡΑΑ – ΡΠΑ, κε ηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε
πγεηνλνκηθνχο

λα ππαρζνχλ πξναηξεηηθά

ζηελ αζθάιηζε

ηνπ

πξψελ ΔΡΑΑ

–

ΡΠΑ

(πγεηνλνκηθνί πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ρσξίο έλαξμε άζθεζεο επαγγέικαηνο
θαη πγεηνλνκηθνί πνπ βξίζθνληαη ζε αλακνλή γηα εηδηθφηεηα), ζεκεηψλνπκε φηη νη ελ ιφγσ
ξπζκίζεηο απνηεινχλ δηαηάμεηο πξναηξεηηθήο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε θαη σο εθ ηνχηνπ
εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 4387/2016, θαη ν ρξφλνο απηφο,
σο πιαζκαηηθφο ρξφλνο αζθάιηζεο, ζπλππνινγίδεηαη ζην αλψηαην φξην αλαγλσξηδφκελνπ
ρξφλνπ αζθάιηζεο. Αληίζεηα, ε εηδηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3996/2011 πνπ
πξνβιέπεη ηελ πξναηξεηηθή ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ πνπ κεηά ηελ έλαξμε
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο δελ απνδεηθλχνπλ άζθεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ
επαγγέικαηνο, έρεη θαηαξγεζεί απφ 1/1/2017 θαη ε πξναηξεηηθή ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζεο
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4387/2016.
Δπίζεο, εμαθνινπζεί λα είλαη ηζρπξφο ν ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί θαη
εμαγνξαζηεί ή ζπλερίδεηαη ε εμαγνξά ηνπ ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. θνξείο, ηνκείο,
θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ έρεη πξνζκεηξεζεί απφ πξνυπεξεζία ή
άιιε αηηία.
Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ πξψελ ΝΓΑ, ζαο γλσξίδνπκε φηη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4302/2014, δφζεθε γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα
αλαγλψξηζεο πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ θαη ζηνπο αλσηέξσ αζθαιηζκέλνπο, πέξαλ ηεο εμαγνξάο
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία πξνβιεπφηαλ ήδε θαη γηα ηνλ ΝΓΑ, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπιεξψζνπλ 40 ρξφληα αζθάιηζεο ζε νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα (ζήκεξα ΔΦΘΑ) θαη
λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ζε ειηθία 62 εηψλ. Ζ αλσηέξσ δπλαηφηεηα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη, νη δε
ιεπηνκέξεηεο

εθαξκνγήο

ηεο

αλσηέξσ

δηάηαμεο

πεξηιακβάλνληαη

ζηελ

αξ.

Φ.10034/48417/1280/6-3-2015 (ΑΓΑ: 64ΒΔ465ΦΘ5-Ζ29) εγθχθιην ηνπ ππνπξγείνπ καο.

2. Πξόζσπα πνπ δηθαηνύληαη λα αλαγλσξίζνπλ πιαζκαηηθνύο ρξόλνπο
Ζ κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ
πιαζκαηηθνχο ρξφλνπο, εηζάγεηαη κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1γ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ
άξζξνπ 34. Πχκθσλα κε απηφ, νη αζθαιηζκέλνη πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, έρνπλ δηθαίσκα λα αλαγλσξίδνπλ
ηνπο πιαζκαηηθνχο ρξφλνπο αζθάιηζεο ησλ άξζξσλ 39, 40 θαη 41 ηνπ λ. 3996/2011.
Ξξφθεηηαη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ λέσλ αζθαιηζκέλσλ (ήηνη ησλ ππαρζέλησλ γηα πξψηε θνξά
ζηελ αζθάιηζε απφ 1.1.1993 θαη εθεμήο), νη νπνίνη ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα
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ιφγσ γήξαηνο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 40 εηψλ
ή 12.000 εκεξψλ αζθάιηζεο.
Θαηά ηα ινηπά κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο δελ επέξρεηαη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα
πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο πιαζκαηηθνχο ρξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξ. 1γ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4387/2016. Θαη σο πξνο ην ζεκείν
απηφ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη εγθχθιηεο νδεγίεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δνζεί απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ καο. Ππλεπψο, νη αλαγλσξηδφκελνη ρξφλνη ηνπ λ. 3996/2011
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ζπληαμηνδφηεζε κε βάζε ηηο απμεκέλεο πξνυπνζέζεηο
ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΘΑ), ελψ νη αλαγλσξηδφκελνη ρξφλνη ηνπ λ. 3865/2010 κφλν γηα
ζπληαμηνδφηεζε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ.

3. Πεδίν εθαξκνγήο ησλ θνηλνπνηνύκελσλ πεξί πιαζκαηηθώλ ρξόλσλ δηαηάμεσλ
Νη θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ.
4387/2016, ήηνη απφ 13.5.2016 θαη εθεμήο. Ππλεπψο, αηηήζεηο αλαγλψξηζεο πιαζκαηηθψλ
ρξφλσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη θαη ηελ 12/5/2016 αληηκεησπίδνληαη

ζχκθσλα κε ηελ

πξντζρχνπζα, ζηνπο εληαζζφκελνπο ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. θνξείο, λνκνζεζία.
Πεκεηψλνπκε, φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ηελ κε αξηζκ.
Φ80000/21935/1450/2011 (ΑΓΑ: 45ΞΣΙ-ΦΖΘ) εγθχθιηφ καο, ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο ησλ ρξφλσλ ησλ αξ. 39 θαη 40 ηνπ λ. 3996/2011,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζρεηηθή αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηεδήπνηε, πξνγελέζηεξα ή
κεηαγελέζηεξα ηνπ έηνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ νπνίνπ επηζπκεί λα θαηνρπξψζεη ν
αζθαιηζκέλνο, αθφκα θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο, ζε θακία σζηφζν
πεξίπησζε κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο (εθφζνλ θαζίζηαληαη ζπληαμηνχρνη απφ
αηηήζεσο), ή ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν εθείλνπ πνπ ν αζθαιηζκέλνο θαηέζηε ζπληαμηνχρνο
(εθφζνλ θξηηήξην γηα ηελ έλαξμε ζπληαμηνδφηεζεο δελ είλαη ν ρξφλνο ππνβνιήο αίηεζεο
ζπληαμηνδφηεζεο).
Ππλεπψο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε πξφβιεςε ηεο παξ. 4 εδ. γ’ ηνπ αξ. 40 ηνπ λ. 2084/1992,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ 1/1/2011 κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 3996/2011, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ζε πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ή πξνζαχμεζεο ηνπ πνζνχ ηεο
ζχληαμεο πξηλ απφ ην ρξφλν εμφθιεζεο ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο, παξαθξαηείηαη θάζε κήλα απφ
ηε ζχληαμε θαη κέρξη ηελ εμφθιεζε, πνζφ ίζν κε ην ¼ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο.
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4. Τπνινγηζκόο ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο (πνζνζηό , βάζε ππνινγηζκνύ , αλώηαην –
θαηώηαην όξην)
Μηζζσηνί
α. Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, γηα ηελ

αλαγλψξηζε ησλ

πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή εηζθνξάο, ε αλαγλψξηζε γίλεηαη κε ηελ
θαηαβνιή, απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζθνξψλ (εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ)
γηα θάζε κήλα αλαγλσξηδφκελνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο ζην πνζνζηφ πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμαγνξάο.
Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηνπ εμαγνξαδφκελνπ ρξφλνπ ην χςνο
– πνζνζηφ εηζθνξάο αλαγλψξηζεο δηακνξθψλεηαη κεηαβαηηθά (απμαλφκελν ή κεηνχκελν), ε
εμαγνξά γίλεηαη βάζεη ηνπ πνζνζηνχ εηζθνξάο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο αλαγλψξηζεο.
Ξαξαδείγκαηα:
- Δξγαδφκελνο ζηνλ ΝΡΔ, αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΔΦΘΑ (πξψελ ΡΑΞ-ΝΡΔ) πνπ αηηείηαη
αλαγλψξηζε ρξφλνπ αζθάιηζεο ην έηνο 2017, ζα θαηαβάιιεη εηζθνξά πνπ ζα
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 25,99% (8,29% αζθαιηζκέλνπ - 17,70% εξγνδφηε)
- Δξγαδφκελνο ζηε ΓΔΖ, αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΔΦΘΑ (πξψελ ΡΑΞ-ΓΔΖ) πνπ αηηείηαη ηελ
αλαγλψξηζε ρξφλνπ αζθάιηζεο ην έηνο 2018, ζα θαηαβάιιεη εηζθνξά πνπ ζα αλέξρεηαη
ζε πνζνζηφ 26,51% (8,84% αζθαιηζκέλνπ - 17,67% εξγνδφηε)
- Κηζζσηφο – εξγαδφκελνο παξάιιεια ζε δχν εξγαζίεο ππαθηέεο ζηελ αζθάιηζε ηνπ
θνηλνχ θαζεζηψηνο ηνπ πξψελ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ (αζθαιηζηέεο απνδνρέο 1.000 +300 επξψ), θαηά
ηνλ ηειεπηαίν κήλα, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο. Ζ εηζθνξά ζα ππνινγηζηεί
κε βάζε ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ήηνη επί 1.300 επξψ.

β. Ζ σο άλσ εηζθνξά ππνινγίδεηαη – αλεμαξηήησο αλ έρεη δηαθνπεί ή φρη ε απαζρφιεζε - µε
βάζε ηηο απνδνρέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα απαζρφιεζεο πνπ πξνεγείηαη
ηνπ κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εμαγνξάο, ζχκθσλα µε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ
άξζξνπ 5 θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4387/2016, φπσο ηζρχεη, θαηά πεξίπησζε αζθαιηζκέλνπ.
Πηελ πεξίπησζε, πνπ θαηά ην κήλα απηφ ε απαζρφιεζε δελ αληηζηνηρεί ζε πιήξε αζθάιηζε
(π.ρ. ζε 25 εκέξεο αζθάιηζεο ή πιήξε κήλα αζθάιηζεο), αλάγεηαη ζε πιήξε αζθάιηζε θαηά
πεξίπησζε.
Νη αλσηέξσ απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ε εηζθνξά εμαγνξάο, πξνζαπμάλνληαη γηα
ην δηάζηεκα έσο θαη ην 2020 θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ µέζνπ εηήζηνπ γεληθνχ δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο θαη γηα ην δηάζηεκα απφ ην 2021 θαη εθεμήο µε
βάζε ην δείθηε κεηαβνιήο µηζζψλ, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ ΔΙΠΡΑΡ, ζχκθσλα κε ηα
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νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 94 παξ. 7 ηνπ λ. 4461/2017 θαη ηελ ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ
πνπξγείνπ κε ΑΓΑ:7ΗΠΒ465Θ1Υ-ΘΔΒ αλαιφγσο εθαξκνδνκέλεο.
γ. Υο ειάρηζηε κεληαία βάζε ππνινγηζκνχ επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ην εθάζηνηε
πξνβιεπφκελν πνζνζηφ εηζθνξάο ησλ κηζζσηψλ είλαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαηψηαην
βαζηθφ κηζζφ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 (πεξ.
α) ηεο ππνπαξ. ΗΑ.11 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (Α΄222), φπσο ηζρχεη.
Δπνκέλσο, σο ειάρηζηε κεληαία βάζε ππνινγηζκνχ γηα αηηήζεηο απφ 13/5/2016 είλαη ην πνζφ
ησλ 586,08 επξψ.
Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ 13.5.2016 έσο θαη 31.12.2016 ην αλψηαην φξην
ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ – φπνπ πξνβιεπφηαλ αλψηαην φξην – γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο κηζζσηνχ θαη εξγνδφηε, είλαη απηφ πνπ ίζρπε θαηά
αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη θαηά θαηεγνξία κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο,
εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο εθάζηνπ θνξέα. Όπνπ δελ πξνβιεπφηαλ αλψηαην φξην
αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ, ν ππνινγηζκφο ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο γίλεηαη επί ησλ αζθαιηζηέσλ
απνδνρψλ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηψλ.
Γηα αηηήζεηο απφ 1.1.2017 θαη εθεμήο, ην αλψηαην φξην αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο κεληαίαο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο θχξηαο ζχληαμεο ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ
εξγνδνηψλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.860,80 € (ζρεηηθέο νδεγίεο έρνπλ δνζεί κε ην αξηζ.
Φ80000/νηθ.40108/1544/20-9-2016 έγγξαθφ καο - ΑΓΑ: ΥΦΞΝ465Θ1Υ-594).

Διεύζεξνη Δπαγγεικαηίεο – Απηναπαζρνινύκελνη – Αγξόηεο
α. Ύςνο αζθαιίζηξνπ
Ζ

κεληαία

εηζθνξά

εμαγνξάο

ππνινγίδεηαη

γηα

ηνπο

ειεχζεξνπο

επαγγεικαηίεο

θαη

απηναπαζρνινχκελνπο (αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξψελ ΝΑΔΔ θαη ΔΡΑΑ αληίζηνηρα), θαζψο θαη γηα
ηα πξφζσπα ηεο Φ.11321/59554/2170/22-12-2016 .Α. (ΦΔΘ Β΄4569), κε βάζε ην
πξνβιεπφκελν αζθάιηζηξν άλσ 5εηίαο, ελψ γηα ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4387/2016
(αζθαιηζκέλνη ηνπ πξψελ ΝΓΑ) ιακβάλεηαη ην κεηαβαηηθφ θαη’ έηνο αζθάιηζηξν.
β. Βάζε ππνινγηζκνύ ηεο εηζθνξάο – Αλώηαην θαη θαηώηαην όξην εηζθνξάο
Πε πεξίπησζε ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, απηναπαζρνινχκελνπ, ελφο απφ ηα πξφζσπα ηεο
Φ.11321/59554/2170/22-12-2016 .Α. (ΦΔΘ Β΄4569) ή ελφο απφ ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ
40 ηνπ λ. 4387/2016, ε εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κεληαίν

εηζφδεκά ηνπο θαηά ην

ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 39, 98 θαη 40 ηνπ ίδηνπ
λφκνπ. Ππλεπψο, ζε θάζε πεξίπησζε ην κεληαίν εηζφδεκα πνπ απνηειεί ηε βάζε ππνινγηζκνχ
γηα ηελ εηζθνξά εμαγνξάο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηεο θαηψηαηεο βάζεο ππνινγηζκνχ,
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαηά πεξίπησζε αζθαιηζκέλνπ, δειαδή ησλ €586,08 γηα ηνπο
αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξψελ ΝΑΔΔ θαη ΔΡΑΑ θαη ηα πξφζσπα ηεο Φ.11321/59554/2170/22-12-
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2016 .Α. (ΦΔΘ Β΄4569), αλεμαξηήησο εάλ πξφθεηηαη γηα αζθαιηζκέλνπο άλσ ή θάησ 5εηίαο,
θαη ησλ €410,26 γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξψελ ΝΓΑ.
Πε πεξίπησζε αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξψελ ΝΑΔΔ, ΔΡΑΑ θαη ΝΓΑ ή ελφο απφ ηα πξφζσπα ηεο
Φ.11321/59554/2170/22-12-2016 .Α. (ΦΔΘ Β΄4569) πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο βάζεη ηνπ άξζξνπ
39 θαη 40 ηνπ λ. 4387/2016, αιιά ην πξνεγνχκελν έηνο θαηέβαιαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο σο
κηζζσηνί, ε εηζθνξά γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο πνπ
πξνθχπηεη θαη’ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ησλ άξζξσλ 39 θαη 40 ηνπ λ. 4387/2016, δειαδή
επί ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηα αλσηέξσ άξζξα ειάρηζηεο κεληαίαο βάζεο ππνινγηζκνχ ηεο
αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο (€586,08 γηα ηνλ πξψελ ΝΑΔΔ θαη ΔΡΑΑ θαη ηα πξφζσπα ηεο
Φ.11321/59554/2170/22-12-2016 .Α./ΦΔΘ Β΄4569 θαη €410,26 γηα ηνλ πξψελ ΝΓΑ).
Ζ εηζθνξά ησλ αηηήζεσλ αλαγλψξηζεο πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνπο
ειεπζέξνπο επαγγεικαηίεο – απηναπαζρνινχκελνπο (αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξψελ ΝΑΔΔ θαη
ΔΡΑΑ αληίζηνηρα) θαη ηα πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 40 ηνπ λ. 4387/2016 απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4387/2016, δειαδή απφ 13.5.2016 έσο θαη ηελ 31.12.2016
ππνινγίδεηαη επί ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην θνξνινγεηέν
εηζφδεκά ηνπο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 39 θαη 40 ηνπ λ.
4387/2016 αληίζηνηρα.
Δάλ ε αίηεζε γηα αλαγλψξηζε ππνβιεζεί κεηά ηελ 13.5.2016, φκσο ν αζθαιηζκέλνο έρεη
δηαθφςεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα πξηλ ην 2015, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
πξνθχπηεη κεληαίν εηζφδεκα βάζεη ησλ άξζξσλ 39 θαη 40 ηνπ λ. 4387/2016, γηα ηνλ
ππνινγηζκφ

ηεο

εηζθνξάο

εμαγνξάο

ιακβάλεηαη

σο

κεληαίν

εηζφδεκα

ην

ειάρηζην

πξνβιεπφκελν (άλσ 5εηίαο) κεληαίν εηζφδεκα απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαηά πεξίπησζε
αζθαιηζκέλνπ.
Ππλεπψο, ζηηο πεξηπηψζεηο αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξψελ ΝΑΔΔ θαη ΔΡΑΑ σο ειάρηζηε κεληαία
βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ αζθάιηζεο γηα αηηήζεηο
απφ 13.5.2016 θαη κεηά είλαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαηψηαην βαζηθφ κηζζφ άγακνπ
κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ, ν νπνίνο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 (πεξ. α) ηεο ππνπαξ. ΗΑ.11
ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (Α΄222) αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζφ ησλ €586,08.
Αληίζηνηρα γηα αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξψελ ΝΓΑ σο ειάρηζηε κεληαία βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ αζθάιηζεο γηα αηηήζεηο απφ 13.5.2016 θαη κεηά
είλαη ην 70% ηνπ αλσηέξσ πνζνχ, δειαδή ην πνζφ ησλ €410,26.
Πε πεξίπησζε αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξψελ ΔΡΑΑ (ΡΠΚΔΓΔ, ΡΠΑ, Ρνκέαο Αζθάιηζεο Λνκηθψλ)
πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο κηζζσηνχ βάζεη ησλ άξζξσλ 5 θαη 38 ηνπ λ. 4387/2016 εθαξκφδνληαη ηα σο άλσ
πξνβιεπφκελα γηα ηνπο εκκίζζνπο αζθαιηζκέλνπο.
Πε πεξίπησζε αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξψελ ΔΡΑΑ (ΡΠΚΔΓΔ, ΡΠΑ, Ρνκέαο Αζθάιηζεο Λνκηθψλ)
πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο (αθνξά αηηήζεηο αλαγλψξηζεο
πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ 1/1/2017) θαηαβάιινπλ ζηνλ ΔΦΘΑ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο σο
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κηζζσηνί θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 2 ηνπ λ. 4387/2016, ε
εηζθνξά γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ θαη
ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε ππνινγηζκνχ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο γηα
ηελ θχξηα αζθάιηζε.
Γηα παξάδεηγκα, κεραληθφο παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία κε κεληαίεο απνδνρέο €1.200,00 θαη
ζπγρξφλσο αζθεί ειεχζεξν επάγγεικα γηα ην νπνίν ην κεληαίν εηζφδεκα κε βάζε ην θαζαξφ
θνξνινγεηέν απνηέιεζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο αλέξρεηαη ζε €700,00. Ν ελ ιφγσ
κεραληθφο ππνβάιιεη αίηεζε γηα αλαγλψξηζε ρξφλνπ ζπνπδψλ εληφο ηνπ 2017. Γηα ηελ
αλαγλψξηζε ν αζθαιηζκέλνο ζα θαηαβάιεη κεληαία εηζθνξά χςνπο €380,00 [20% x
(€1.200,00 + €700,00)] γηα θάζε αλαγλσξηδφκελν κήλα.

5. Σξόπνο θαηαβνιήο ηνπ πνζνύ εμαγνξάο
Ζ αλαγλψξηζε ηνπ πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε έθδνζε απφθαζεο επί ηεο
ππνβιεζείζαο ζρεηηθήο αίηεζεο, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΔΦΘΑ.
Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο εμαγνξάο γίλεηαη είηε εθάπαμ κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλαγλψξηζεο, είηε ζε κεληαίεο δφζεηο.
Πε πεξίπησζε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ εμαγνξάο ζε δφζεηο, απηφ θαηαβάιιεηαη ζε ηφζεο κεληαίεο
δφζεηο, φζνη είλαη θαη νη κήλεο πνπ αλαγλσξίδνληαη.
Πε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο παξέρεηαη έθπησζε 2% γηα θάζε έηνο εμαγνξάο (άξζξν 1
παξ. 2 λ. 4425/2016), αθφκα θη αλ ε εμαγνξά γίλεη επί ηεο ειάρηζηεο κεληαίαο βάζεο
ππνινγηζκνχ ησλ 586,08 επξψ. Ρπρφλ εμαγνξά ρξφλνπ πνπ ππνιείπεηαη ηνπ ελφο έηνπο δελ
ηπγράλεη έθπησζεο ζε πεξίπησζε εθάπαμ εμφθιεζεο.
Ξαξαδείγκαηα:


Δμαγνξά 5 κελψλ (π.ρ. ζπνπδψλ) : δελ πξνβιέπεηαη έθπησζε



Δμαγνξά 1 έηνπο θαη επηά κελψλ (π.ρ. ζπνπδψλ): έθπησζε 2% ζε πεξίπησζε εθάπαμ
εμφθιεζεο



Δμαγνξά 3 εηψλ θαη 11 κελψλ (π.ρ. ζπνπδψλ): έθπησζε 6 % ζε πεξίπησζε εθάπαμ
εμφθιεζεο



Δμαγνξά 12 κελψλ (π.ρ. ζπνπδψλ): έθπησζε 2%. Έζησ φηη ε εμαγνξά γίλεηαη επί
κεληαίσλ απνδνρψλ 586,06 επξψ. Ρφηε: [586,08Σ12κήλεοΣ20%]-2%=1.406,5928,13=1.378,46:12=114,87 κεληαίν πνζφ εμαγνξάο.

6. Τπνινγηζκόο ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο ζε πεξηπηώζεηο παξάιιειεο αζθάιηζεο
α. Πε πεξηπηψζεηο παξάιιειεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ππνρξέσζε απφ 1/1/2017
θαηαβνιήο πνιιαπιψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (άξζξν 36 παξ. 1 ηνπ λ. 4387/2016), ν
αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο επηκέξνπο αζθαιηζηηθή
εηζθνξά ππνινγηδφκελε ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ γηα θάζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ν
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αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο αζθάιηζεο ζεσξείηαη ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΘΑ θαη ν
αζθαιηζκέλνο επηιέγεη ηνλ πξψελ θνξέα αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα πξνζκεηξήζεη ηνλ
αλαγλσξηδφκελν ρξφλν αζθάιηζεο.
Παξαδείγκαηα:
- Αζθαιηζκέλνο παξέρεη κηζζσηή εξγαζία (αζθαιηζκέλνο ηνπ πξψελ ΗΘΑ – ΔΡΑΚ) θαη
ζπγρξφλσο αζθεί ειεχζεξν επάγγεικα (αζθαιηζκέλνο ηνπ πξψελ ΝΑΔΔ). Πηελ πεξίπησζε
απηή

ν

αζθαιηζκέλνο

θαηαβάιιεη

κία

εηζθνξά

γηα

ηελ

αλαγλψξηζε

βάζεη

ησλ

πξναλαθεξφκελσλ γηα ηνπο κηζζσηνχο (20% επί ησλ απνδνρψλ) θαη δεχηεξε εηζθνξά γηα ηελ
αλαγλψξηζε βάζεη ησλ πξναλαθεξφκελσλ γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο (20% επί ηνπ
κεληαίνπ εηζνδήκαηνο). Ν αζθαιηζκέλνο ζα επηιέμεη εάλ ν αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο ζα
ζεσξεζεί σο ρξφλνο αζθάιηζεο ζην πξψελ ΗΘΑ – ΔΡΑΚ ή ζηνλ πξψελ ΝΑΔΔ, γηα ηε
ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.
- Αζθαιηζκέλνο απαζρνιείηαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο (αζθαιηζκέλνο ηνπ
πξψελ ΝΑΔΔ) θαη ζπγρξφλσο αζθεί αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα (αζθαιηζκέλνο ηνπ πξψελ ΝΓΑ).
Ν αζθαιηζκέλνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα αλαγλψξηζε πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ αζθάιηζεο εληφο ηνπ
2017. Πηελ πεξίπησζε απηή ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη κία εηζθνξά γηα ηελ αλαγλψξηζε
βάζεη ησλ πξναλαθεξφκελσλ γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο (20% επί ηνπ κεληαίνπ
εηζνδήκαηνο) θαη δεχηεξε εηζθνξά γηα ηελ αλαγλψξηζε βάζεη ησλ πξναλαθεξφκελσλ γηα ηνπο
αγξφηεο (14% επί ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο). Ν αζθαιηζκέλνο ζα επηιέμεη εάλ ν
αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο ζα ζεσξεζεί σο ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ πξψελ ΝΑΔΔ ή ζηνλ πξψελ
ΝΓΑ, γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.
β. Ξαιαηνί αζθαιηζκέλνη πνπ κέρξη 31/12/2016 ππάγνληαλ ππνρξεσηηθά γηα ηελ ίδηα εξγαζία
ζηελ αζθάιηζε δχν θνξέσλ αζθάιηζεο θαη απφ 1/1/2017 θαηαβάιινπλ κία ππνρξεσηηθή
εηζθνξά σο κηζζσηνί (άξζξν 36 παξ. 3 θαη 4 ηνπ λ.4387/2016), αλαγλσξίδνπλ απφ 1/1/2017
ρξφλν αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηνπο κηζζσηνχο, φκσο επηιέγνπλ ηνλ
πξψελ θνξέα πνπ ζέινπλ λα ζπλππνινγίζνπλ ηνλ αλαγλσξηδφκελν ρξφλν αζθάιηζεο, ν
νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα ηε ιήςε αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο είηε γηα
πξνζαχμεζε ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο (ζρεηηθέο νη αξηζ. Φ.10043/νηθ.58770/1442/19-122016, ΑΓΑ: 6ΦΣ3465Θ1Υ-0ΣΜ θαη Φ.10043/νηθ.14224/430/31-3-2017, ΑΓΑ: Υ0ΞΕ465Θ1ΥΚΚΝ εγθχθιηνη).
Παξάδεηγκα: παιαηφο αζθαιηζκέλνο πνπ απαζρνιείηαη σο κεραληθφο ζηνλ ΝΡΔ,
κέρξη 31/12/2016 ππαγφηαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΘΑ – ΔΡΑΚ / πξψελ ΡΑΞ – ΝΡΔ θαη ζην
ΔΡΑΑ – ΡΠΚΔΓΔ, ελψ απφ 1/1/2017 θαηαβάιιεη κία ππνρξεσηηθή εηζθνξά (6,67% ν
αζθαιηζκέλνο θαη 13,33% ν εξγνδφηεο επί ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ). Ν ελ ιφγσ
αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη εληφο ηνπ 2017 εηζθνξά γηα ηελ αλαγλψξηζε ρξφλνπ αζθάιηζεο,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηνπο κηζζσηνχο (20% επί ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ).
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Ν αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο κπνξεί λα ζεσξεζεί είηε σο ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ ΗΘΑ – ΔΡΑΚ /
πξψελ ΡΑΞ – ΝΡΔ είηε σο ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ πξψελ ΔΡΑΑ – ΡΠΚΔΓΔ.
γ. Πε πεξίπησζε παιαηψλ αζθαιηζκέλσλ πνπ κέρξη 31/12/2016 ππάγνληαλ ππνρξεσηηθά γηα
ηελ ίδηα εξγαζία ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο (γηα παξάδεηγκα
πγεηνλνκηθνί ηνπ ΔΠ ή κεραληθνί ηνπ Γεκνζίνπ) θαη απφ 1/1/2017 θαηαβάιινπλ κία
ππνρξεσηηθή εηζθνξά σο κηζζσηνί (άξζξν 36 παξ. 3 θαη 4 ηνπ λ. 4387/2016), επηιέγνπλ εάλ
ζα αλαγλσξίζνπλ βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 3865/2010 ή ηνπ λ. 3863/2010. Δάλ ε
αλαγλψξηζε γίλεη βάζεη ηνπ λ. 3865/2010, ν αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο ζεσξείηαη ππνρξεσηηθά
ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ εάλ ε αλαγλψξηζε γίλεη βάζεη ηνπ λ. 3863/2010
ζεσξείηαη ππνρξεσηηθά ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ πξψελ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. Πηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, σο πξνο ηνπο αλαγλσξηδφκελνπο ρξφλνπο θαη ην αλψηαην φξην
αλαγλσξηδφκελνπ ρξφλνπ εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3863/2010 θαη 3865/2010.

7.

Δμαγνξά ρξόλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο

Α. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θνηλνπνηνχκελεο δηάηαμεο, ν ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο
αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαβαιιφκελεο
εηζθνξάο εμαγνξάο, θαηαξγνχκελνπ, σο εθ ηνχηνπ, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1358/1983.
Νη ινηπνί - πξνβιεπφκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1358/1983 - φξνη αλαγλψξηζεο ηνπ ρξφλνπ
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Όπσο ξεηά νξίδεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4387/2016, απφ ηελ εκεξνκελία
ηζρχνο ηνπ λφκνπ, δει. ηελ 13/5/2016 θαηαξγνύληαη:
i) ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1358/1983 (ήηνη ην δηθαίσκα αλαγλψξηζεο ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο
ππεξεζίαο απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο
ηνπ ζαλφληνο),
ii) ην εδάθην γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2084/1992, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη
κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 θαη απφ
1.01.2011 κε ην αξ. 40 ηνπ λ. 3996/2011, (ήηνη, ε έθπησζε πνζνζηνχ 50% επί ηνπ πνζνχ
ηεο εμαγνξάο ηνπ ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζε φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ
δηθαίσκα κε πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ θαη ηζρχνπλ απφ 1.1.2015 θαη εθεμήο).
Παξαδείγκαηα:
α. Κηζζσηφο κε κεληαίεο απνδνρέο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα απαζρφιεζεο (Λνέκβξηνο 2016)
€1.200,00 ππνβάιιεη εληφο ηνπ 2017 αίηεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε 18 κελψλ ζηξαηησηηθήο
ππεξεζίαο, (αλεμαξηήησο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζεκειηψλεη
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δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο). Ρν χςνο ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο αλέξρεηαη αξρηθά ζε €240,00
γηα θάζε αλαγλσξηδφκελν κήλα (20% x €1.200,00) θαη δελ δηθαηνχηαη πεξαηηέξσ έθπησζεο.
Ππλνιηθά ν αζθαιηζκέλνο γηα ηελ εμαγνξά ησλ 18 κελψλ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζα
θαηαβάιεη €4.320,00 (18 x €240,00) θαη εάλ επηιέμεη λα εμνθιήζεη εθάπαμ ην πνζφ ηεο
εμαγνξάο δηθαηνχηαη κείσζεο 2%. Ππλεπψο, ζα θαηαβάιεη ζπλνιηθά πνζφ χςνπο €4.233,60
[€4.320,00 –( 2% x €4.320,00)].
β) Δμαγνξά 12 κελψλ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο: Πε πεξίπησζε εθάπαμ εμφθιεζεο παξέρεηαη
έθπησζε 2%. Έζησ φηη ε εμαγνξά γίλεηαη επί κεληαίσλ απνδνρψλ 586,06 επξψ. Ρφηε:
[586,08Σ12κήλεοΣ20%]-2%=1.406,59-28,13=1.378,46:12=114,87 κεληαίν πνζφ εμαγνξάο.
Πεκεηψλνπκε, ηέινο, φηη ε πξφβιεςε ηνπ εδ. δ’ ηνπ αξ. 40 ηνπ λ. 2084/1992, φπσο έρεη
αληηθαηαζηαζεί κε ην αξ. 40 ηνπ λ. 3996/2011, ε νπνία πξνβιέπεη φηη ην πνζφ εμαγνξάο ηνπ
ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη, κε βάζε
ππνινγηζκνχ αλά κήλα αλαγλψξηζεο, ην 25πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε
θαηά ηελ 31.12.2011, παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο θνηλνπνηνχκελεο
δηάηαμεο (ήηνη, γηα αηηήζεηο αλαγλψξηζεο απφ 13/5/2016 θαη εθεμήο).
Β) Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4387/2016, παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα,

πέξαλ

ηεο

ππνρξεσηηθήο

θαη

πξναηξεηηθήο

αζθάιηζεο,

πιήξσζεο

ησλ

πξνυπνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο κε αλαγλψξηζε
ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο.
Δηδηθόηεξα:
α) Γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο κε ρξφλν δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, δχλαηαη λα
ζπλππνινγηζηεί ν ρξφλνο αλαγλψξηζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηνλ ηειεπηαίν εληαρζέληα
ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α. θνξέα γηα ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ απαηηνχκελνπ ζπλνιηθνχ
ρξφλνπ αζθάιηζεο, ηφζν ηνπ α’ ζηαδίνπ (1.500 εκεξψλ αζθάιηζεο) φζν θαη ηνπ β’ ζηαδίνπ
(1000 εκεξψλ αζθάιηζεο). Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ δχλαηαη λα ζπλππνινγηζηεί ν ρξφλνο
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ πιήξσζε ησλ 500 εκεξψλ αζθάιηζεο ηνπ α΄ ζηαδίνπ ή ησλ
300 εκεξψλ αζθάιηζεο ηνπ β΄ ζηαδίνπ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ή ηεο δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο.
β) Γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ κε ρξφλν δηαδνρηθήο
αζθάιηζεο, δχλαηαη λα ζπλππνινγηζηεί ν ρξφλνο αλαγλψξηζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηνλ
ηειεπηαίν

εληαρζέληα

ζηνλ

Δ.Φ.Θ.Α.

θνξέα

γηα

ηελ

πιήξσζε

ησλ

πξνυπνζέζεσλ

αξκνδηφηεηαο ηφζν ηνπ α’ ζηαδίνπ (ζπλνιηθά 1.000 εκεξψλ αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ 300
εκέξεο αζθάιηζεο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή ηεο δηαθνπήο
ηεο αζθάιηζεο) φζν θαη ηνπ β’ ζηαδίνπ (300 εκέξεο αζθάιηζεο νπνηεδήπνηε).
Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα φια ηα δηαδνρηθά αζθαιηζκέλα πξφζσπα πνπ ππάγνληαη γηα θχξηα
θαη επηθνπξηθή ζχληαμε ζην αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ Δ.Φ.Θ.Α. θαη ηνπ
ΔΡΔΑΔΞ αληίζηνηρα.
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8) Αλαγλσξηδόκελνη – πιαζκαηηθνί ρξόλνη ζηνλ Κιάδν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο
ΔΣΔΑΔΠ
Όπσο

έρεη

ήδε

γλσζηνπνηεζεί

κε

ηελ

κε

αξηζκ.

Φ80020/νηθ.671/Γ15.12/31.1.2017

(ΑΓΑ:63ΑΗ465Θ1Υ-11Λ) εγθχθιηφ καο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 96
ηνπ λ. 4387/2016, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.
4445/2016 (Α΄236), νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
λ. 4387/2016 γηα ηνπο αλαγλσξηδφκελνπο – πιαζκαηηθνχο ρξφλνπο ζηνλ ΔΦΘΑ, εθαξκφδνληαη
αλαινγηθά θαη ζηνλ Θιάδν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΡΔΑΔΞ.
9) Σξφλνη αλαγλψξηζεο κε εμαγνξά ησλ πξνζψπσλ πνπ κέρξη ηελ 31.12.2016 ππάγνληαλ
ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4387/2016
πνπ παξακέλνπλ ζηε ζπληαμηνδνηηθή πξνζηαζία ηνπ Γεκνζίνπ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα επί
ηνπ ζέκαηνο απηφ, ζα δηεπθξηληζηεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ
Θξάηνπο.

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ :
1. Γξαθείν θ. πνπξγνχ
2. Γξαθείν θ. θππνπξγνχ
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Θ.Α.
4. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Θ.Α.
5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Θ.Α.
6. Γ/λζε Θ.Α.Κ.Α. (Γ13)
7. Ρκήκα Γξακκαηείαο & Δλεκέξσζεο
ηνπ Ξνιίηε (ΗΟΗΓΑ)

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ
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