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ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ταχ. Διεύθυνση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ως ο συν/νος πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : Σχετικά με θέματα που έχουν ανακύψει για την αναγνώριση στρατιωτικής
υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.3863/2010.
1. Σας κοινοποιούμε το με αριθ.πρωτ.Φ.80000/31899/2322/28.9.2011 έγγραφο
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , το οποίο αποτελεί
απάντηση σε ερώτημα της Δ/νσής μας και αφορά την δυνατότητα ανάκλησης
αποφάσεων από αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για ασφαλισμένους που
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 με αυξημένες προϋποθέσεις ,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.3863/10.
Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις για ανάκληση των εν λόγω αποφάσεων θα
αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφο αυτό.
Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31/12/10
και έχουν αναγνωρίσει την στρατιωτική τους υπηρεσία αλλά ζητούν την ανάκληση
των αναγνωριστικών αποφάσεων, γιατί θεωρούν ότι θα τύχουν των ευνοϊκών
ρυθμίσεων, δηλαδή μείωση του ποσού εξαγοράς, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.
Σχετικά με το συνολικό αναγνωριστέο πλασματικό χρόνο, προκειμένου για
συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις, βάσει του άρθρου 10 του ν.3863/10 , με
συνυπολογισμό χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, διευκρινίζεται ότι:
Ως γνωστόν, στους συνυπολογιζόμενους πλασματικούς χρόνους
συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας , ο οποίος αντιστοιχεί
σε 30 ημέρες κατά μήνα( σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1358/83 ), ενώ οι
υπόλοιποι χρόνοι αντιστοιχούν σε 25 ημέρες κατά μήνα.
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Επομένως, στην περίπτωση ασφαλισμένου που επιθυμεί να αναγνωρίσει 4
χρόνια ( 48 μήνες ), από τα οποία τα δύο ( 2 )χρόνια από την στρατιωτική του
υπηρεσία ( ήτοι 2Χ360=720 ημέρες) και δύο ( 2) χρόνια από τις σπουδές του ( ήτοι
2Χ300=600 ημέρες), το σύνολο του αναγνωριστέου χρόνου των 48 μηνών
αντιστοιχεί σε 1.320 ημέρες .
2. Τέλος, σχετικά με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 12/2011 ( περί αναγνώρισης
χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας με το ν.3863/10 ) για την εξέταση των αιτήσεων
αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας , διευκρινίζεται ότι:
Στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση υποβληθεί ταυτόχρονα με
την αίτηση για συνταξιοδότηση, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης, οι
υπηρεσίες απονομών θα πρέπει να ενημερώνουν τις υπηρεσίες εσόδων για το
χρόνο στον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη
και το χρόνο που ζητά να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.
Ενώ, στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση υποβάλλεται σε
προγενέστερο χρόνο από αυτόν της αίτησης για σύνταξη και δεν έχει προηγηθεί η
ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος με αίτησή του
ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Εσόδων για το χρόνο που επιθυμεί να
αναγνωρίσει και για το χρόνο θεμελίωσης, αναλαμβάνοντας και τη σχετική
ευθύνη στην περίπτωση που, κατά την επεξεργασία της αίτησης για συνταξιοδότηση
διαπιστωθεί ότι, το δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις
προϋποθέσεις επικαλείται.
Συν/να: 3 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.
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6.

7.
8.
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10.
11.
12.
13.
14.

Γραφείο κ. Διοικητή
Γραφείο κ. κ. Υποδιοικητών
Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών
Γραφείο κ.κ. Συντονιστών
Διευθύνσεις Διοίκησης
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
Σταδίου 29
101 10 – Αθήνα
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσσαλονίκης
(Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης
& Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
Δ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦ/Η ΜΙΘΩΣΩΝ
ΣΜΗΜΑ A΄
ΣΑΥ. Δ/ΝΗ
: Σηαδίνπ 29
ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Δ.Βξέθνπ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 3368124
ΣELEFAX
: 3368124

Αθήνα,
28/9/2011
Αριθ. Πρωη. Φ.80000/31899/2322

ΠΡΟ: Όινπο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο
Οξγαληζκνχο, αξκνδηφηεηαο
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο
& Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο

ΘΕΜΑ: «Παροτή οδηγιών ζτεηικά με ηην ανάκληζη αποθάζεων αναγνώριζης
τρόνοσ ζηραηιωηικής σπηρεζίας»
ΥΕΣ: Τν Α.Π. Α31/1107/15.11.2010 έγγξαθν ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ.
Με αθνξκή ην αλσηέξσ ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, κε ην νπνίν δεηνχληαη
νδεγίεο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο δπλαηφηεηαο αλάθιεζεο απνθάζεσλ αλαγλψξηζεο ρξφλνπ
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο αζθαιηζκέλσλ πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ
1.1.2011 κε πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010, φπσο ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εθαξκνγή νη
επλντθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 18 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
Οη πξάμεηο αλαγλψξηζεο ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο (θαη εηδηθφηεξα ζηξαηησηηθήο
ππεξεζίαο), νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θαη’ εθαξκνγή
ζπγθεθξηκέλσλ, εηδηθψλ δηαηάμεσλ θαη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά
(επίζεκα πηζηνπνηεηηθά ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, βεβαηψζεηο, θ.ι.π.), απνηεινχλ ηζρπξέο
δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη παξάγνπλ δηνηθεηηθφ δεδηθαζκέλν.
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.5 ηνπ λ.861/79, νη νπνίεο είλαη εηδηθέο
θαη έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο Αζθαιηζηηθνχο
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Οξγαληζκνχο, νη απνθάζεηο αλαγλψξηζεο ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο θαη απνλνκήο πάζεο

θχζεσο παξνρψλ ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ
Κνηλσληθψλ Υπεξεζηψλ, δχλαληαη λα αλαζεσξνχληαη: α. νπνηεδήπνηε, εάλ ζηεξίδνληαη ζε
ςεπδείο θαηαζέζεηο καξηχξσλ ή ζε πιαζηά ή λνζεπκέλα έγγξαθα, εθφζνλ ηα πεξηζηαηηθά
απηά πξνθχπηνπλ απφ ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, θαη β. εληφο εχινγνπ δηαζηήκαηνο,
εάλ πξνθχςνπλ λέα θξίζηκα έγγξαθα ή ππήξμε απνδεδεηγκέλε πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα ή
δηαπηζηψζεθαλ ινγηζηηθά ιάζε. Δπνκέλσο ε αλαζεψξεζε ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ κε
βάζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ λ. 861/79 ρσξεί κφλν γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζε απηέο.
Τα αλσηέξσ θάκπηνληαη θαη κπνξεί λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε γηα αλάθιεζε λφκηκεο
δηνηθεηηθήο πξάμεο, κε ηελ νπνία ηπρφλ επαλέξρεηαη ν ελδηαθεξφκελνο, ζε πεξίπησζε
κεηαβνιήο ηεο λνκνζεζίαο, κεηαβνιήο ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΣηΔ ή πιάλεο πεξί ηα
πξάγκαηα.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 18 ηνπ λ.3863/2010, φπσο ηζρχεη, επέξρεηαη
κεηαβνιή ζην λνκoζεηηθφ πιαίζην κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ
ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, εθφζνλ ην πνζφ ηεο εμαγνξάο θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά
30-50% γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1.1.2011
θαη εθεμήο κε πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ απηήλ ηελ εκεξνκελία θαη εθεμήο
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3863/2010.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε ην δεδνκέλν φηη, αξκφδην φξγαλν ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε γηα ηελ αλάθιεζε αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο είλαη εθείλν πνπ ηελ εμέδσζε ή
πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζή ηεο (άξζξν 21 ηνπ λ.2690/99-Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο),

νη

απνθάζεηο

αλαγλψξηζεο

ρξφλνπ

ζηξαηησηηθήο

ζεηείαο

ζα

αληηκεησπίδνληαη σο εμήο:
Α. Πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ δελ έρνπλ θνηλνπνηεζεί αθφκα ζηνλ
αζθαιηζκέλν, απηέο αλαθαινχληαη νίθνζελ απφ ηελ Υπεξεζία, ε νπνία ζα πξνβαίλεη ζε
επαλππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο εμαγνξάο κε βάζε ηηο λέεο ηξέρνπζεο απνδνρέο φπσο απηέο
δηακνξθψλνληαη θαηά ηνλ ηειεπηαίν πιήξε κήλα απαζρφιεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Β. Γηα ηηο απνθάζεηο αλαγλψξηζεο ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο πνπ βξίζθνληαη
ζην ζηάδην:
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- θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε δφζεηο, φπνπ έρεη θαηαβιεζεί κέξνο,

αιιά φρη ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ
- εθάπαμ θαηαβνιήο, δειαδή εληφο ηεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο, ή έρεη ήδε παξέιζεη
άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία θαη πξφθεηηαη λα γίλεη κεηαηξνπή ζε εμφθιεζε ζε δφζεηο,
ε αλάθιεζε κπνξεί λα γίλεη κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν. Η αίηεζε απηή εμεηάδεηαη θαη εθδίδεηαη λέα απφθαζε, αθνχ
επαλππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ πνζφ εμαγνξάο κε βάζε ηηο λέεο ηξέρνπζεο απνδνρέο - φπσο
πξναλαθέξζεθε ζηελ πεξίπησζε Α. Η έθπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ
10 ηνπ λ.3863/2010, φπσο ηζρχεη, γίλεηαη επί ηνπ λένπ πνζνχ πνπ ζα πξνθχςεη. Δάλ έρνπλ
ήδε θαηαβιεζεί θάπνηεο εηζθνξέο, ηα αληίζηνηρα πνζά ζα αθαηξεζνχλ απφ ην λέν ηειηθφ
πνζφ.
Σεκεηψλεηαη φηη, δελ αλαθαινχληαη απνθάζεηο αλαγλψξηζεο ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο
ζεηείαο γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαβιεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3863/2010 ην ζχλνιν
ησλ αλαινγνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Γπλαηφηεηα αλάθιεζεο πθίζηαηαη κφλν ζε
πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εμνθιήζεη ηηο εηζθνξέο κεηά ηελ 15.7.2010
(εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ) θαη εθφζνλ ππνβάιεη αίηεκα επηζηξνθήο απηψλ.
Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εθ κέξνπο ηνπ θαη αίηεζε αλάθιεζεο
ηεο απφθαζεο θαη πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη φηη ζα ρσξήζεη επαλππνινγηζκφο ησλ εηζθνξψλ
αλαγλψξηζεο κε βάζε ηηο λέεο ηξέρνπζεο απνδνρέο ηνπ.

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γ/λζε Κχξηαο Αζθάιηζεο
Απηναπαζρνινχκελσλ
2. Γ/λζε Πξφζζεηεο
Αζθάιηζεο
3. Γ/λζε ΚΑΜ
Τκήκα Α΄

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ

