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ΘΕΜΑ : « Προσαυξημένες μετά την 1/1/11 προϋποθέσεις γήρατος - Πλασματικοί
χρόνοι αρθ. 39,40,41 του Ν.3996/11 σε συνδυασμό με τους Ευρωπαϊκούς
Κανονισμούς 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής
Ασφάλισης.»
Σχετ:1)Το Φ.60000/7267/608/2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφ/σης &
Πρόνοιας
2)Η εγκύκλιος 61/2011, 1/2013,
Με τις υπ. αριθμ. 2 παραπάνω σχετικές
εγκυκλίους δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προσαυξημένες προϋποθέσεις γήρατος που
ισχύουν από 1/1/11 με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων των αρθ 39,40,41 του Ν.
3996/2011.
Πιο κάτω, παραθέτουμε επιπλέον -χωρίς να αλλάζουν τα αναφερόμενα στα υπ. αρθιμ. 2
σχετικά- διευκρινήσεις αναφορικά με τις προαναφερθείσες συνταξιοδοτικές περιπτώσεις, όταν
το δικαίωμα δεν θεμελιώνεται αυτοτελώς με τους Ελληνικούς χρόνους και θα πρέπει να
συνυπολογιστούν περίοδοι που έχουν πραγματοποιηθεί υπό τις νομοθεσίες χωρών που
εφαρμόζουν του Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 883/04 & 987/09 ή χωρών
με τις οποίες μας συνδέει Διμερής Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης.

Α) Ε.Ε. , Ε.Ο.Χ., ΕΛΒΕΤΙΑ
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 1 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου, για την αναγνώριση των
πλασματικών χρόνων στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 , θα πρέπει οι χρόνοι
που γνωστοποιούνται με Ε205 από τα άλλα κράτη μέλη ως εξομοιούμενοι( πλασματικοί) να είναι
μικρότεροι από το ανώτατο όριο αναγνωριζόμενων χρόνων σύμφωνα με το διατάξεις του Ν.
3996/2011 όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνονται οι
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Άρα στις περιπτώσεις γήρατος με τις προσαυξημένες προϋποθέσεις γήρατος που ισχύουν από
1/1/11 όπου το δικαίωμα δεν θεμελιώνεται αυτοτελώς με του Ελληνικούς χρόνους και εφόσον
θα πρέπει να αναγνωριστούν χρόνοι με τις διατάξεις των αρθ. 39,40 ,41 του Ν. 3996/11 οι
χρόνοι που χαρακτηρίζονται ως εξομοιούμενοι( πλασματικοί) στο Ε205 του άλλου κράτους, μαζί
με τον χρόνο που θα αναγνωριστεί στην Ελλάδα θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το κατ’ έτος
όριο αναγνωρίσεων.
Εξυπακούεται ότι εφόσον από το Ε205 του άλλου κράτους οι εξομοιούμενες περίοδοι είναι
περισσότερες από το κατ’ έτος ανώτατο όριο αναγνωριζόμενων θα μπορούν να λαμβάνονται
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υπόψη ως έχουν, πλην όμως δεν θα δίνεται η δυνατότητα επιπλέον αναγνωρίσεων
πλασματικών χρόνων των αρ. 39,40,41 του Ν.3996/2011.
Για τα 12 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για τις αναγνωρίσεις των αρθ, 39,40 θα λαμβάνονται
υπόψη οι περίοδοι υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης στην Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Ελβετία.

Β)ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Πέραν των περιόδων
υποχρεωτικής και προαιρετικής
ασφάλισης
που έχουν
πραγματοποιηθεί σε χώρες με τις οποίες μας συνδέει Διμερής Συμφωνία και ό χρόνος διαμονής
σε Αυστραλία, Ν.Ζηλανδία, Καναδά θα λαμβάνεται υπόψη ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης
(σχετικά
τα Φ61620/24817/1710/16-11-11 & Φ10035/8438/281/2012
έγγραφα του
εποπτεύοντος Υπουργείου).
Άρα, για την συμπλήρωση του κατ’ έτους ορίου αναγνωρίσεων που ισχύουν από 1/1//11
δηλ. 4 ετών για το 2011 κλπ. δεν θα λαμβάνεται υπόψη ούτε η διαμονή σε Αυστραλία , Ν.
Ζηλανδία, Καναδά, Κεμπέκ
Επίσης στις περιπτώσεις όπου θα πρέπει να αναγνωριστούν πλασματικοί χρόνοι
σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 39 & 40 του
Ν. 3996/2011 και προκειμένου να
συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 12 έτη ή
3.600 Ημέρες θα συνυπολογίζεται ως χρόνος
πραγματικής ασφάλισης ο χρόνος διαμονής σε Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία , Καναδά( από 1/12/97
που ισχύει η αναθεωρημένη Σύμβαση).
Διευκρινίζουμε ότι, για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου
με συνυπολογισμό Καναδά και με το δεδομένο ότι παρέχεται η ευχέρεια από την Διμερή
Σύμβαση , θα μπορεί να επιλέγεται απευθείας ο συνυπολογισμός του χρόνου διαμονής στον
Καναδά (όσου απαιτείται και σε συνδυασμό
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το
ΔΙΠΣΥΝ/Φ52/76/76924/19-7-12 έγγραφο μας ) για την συμπλήρωση των αυξημένων χρονικών
προϋποθέσεων, ο οποίος επίσης ( όπως προαναφέρθηκε) θα λαμβάνεται υπόψη για την
συμπλήρωση των 12 ετών ή 3.600 ημερών ., που ορίζουν οι διατάξεις των αρ. 39 & 40 για τις
αντίστοιχες αναγνωρίσεις. Ο συνδυασμένος συνυπολογισμός
χρόνου διαμονής και μη
παραλλήλου χρόνου ασφάλισης στον Καναδά, δεν θα δημιουργεί πρόβλημα εφόσον τα 12 έτη ή
3.600 ημέρες . συμπληρώνονται με χρόνο διαμονής.
Όσον αφορά την αναθεωρημένη από 1/11/2010 Σύμβαση με το Κεμπέκ και τις
προαναφερόμενες αναγνωρίσεις:
α) τα απαιτούμενα από τα αρθ. 39 & 40 του Ν. 3996/2011 12 έτη ή 3.600 ημέρες θα
μπορούν να συμπληρωθούν με τον (μη παράλληλο με την ασφάλιση)
χρόνο διαμονής που
συνυπολογίστηκε(όσος απαιτείται και σε συνδυασμό με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το
ΔΙΠΣΥΝ/Φ52/76/76924/19-7-12 έγγραφο μας) για την πλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων
και αφού προηγουμένως είχε εξαντληθεί κατά προτεραιότητα ο συνυπολογισμός του χρόνου
ασφάλισης στο Κεμπέκ ο οποίος όμως δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τα 12 έτη ή 3.600 ημερών.
β)Εξαίρεση από τα αναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο α) θα αποτελεί η
στρατιωτική υπηρεσία όπου για την συμπλήρωση των 12 ετών ή των 3.600 ημερών, κατά
προτεραιότητα θα συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης στο Κεμπέκ(σχετ. η εγκύκλιος
104/2010) και εφόσον δεν επαρκεί θα μπορεί να συνυπολογιστεί και ο μη παράλληλος χρόνος
διαμονής ο οποίος απαραίτητα θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη για την πλήρωση των χρονικών
προϋποθέσεων που απατούνται για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος( όσος
απαιτείται και σε συνδυασμό με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το ΔΙΠΣΥΝ/Φ52/76/76924/197-12 έγγραφο μας).
γ)Υπενθυμίζουμε (Εγκ. 104/2010) ότι για την συμπλήρωση των απαιτουμένων 12 ετών ή
3.600 ημερών
προκειμένου ο Στρατός να ληφθεί υπόψη για θεμελίωση του συν/κου
δικαιώματος γήρατος του αρθ. 40 Ν.2084/92 θα συνυπολογίζεται μόνο χρόνος ασφάλισης στο
Κεμπέκ.
Τονίζουμε ότι ο συνυπολογισμός χρόνου διαμονής σε Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία ,Καναδά και
Κεμπέκ για την συμπλήρωση των 12 ετών ή 3.600 ημερών, αφορά μόνο τις αναγνωρίσεις που
γίνονται με τα άρθρα 39 & 40 του Ν. 3996/2011 και όχι τις αναγνωρίσεις του αρθ. 40 του
Ν.2084/92.
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Λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση των
12 ετών ή 3.600 ημερών που απατούνται για
τις αναγνωρίσεις των αρθ. 39,40 του
Ν.3996/2011;
Χώρα

ΚΑΝΑΔΑΣ

Ασφάλιση/Διαμονή

Ασφάλιση
Διαμονή

Λοιπές πλην
Στρατού
αναγνωρίσεις του
αρθ. 40 & αρθ. 39
Ν. 3996/2011
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Ασφάλιση

ΟΧΙ

Διαμονή

ΝΑΙ(σύμφωνα με
τα οριζόμενα της
παρ. Βα)

ΝΑΙ(σύμφωνα με τα
οριζόμενα της παρ. Ββ )

ΟΧΙ(αρθ. 15 Ν.3476/2006, Εγκ.
104/2010)

Διαμονή
Διαμονή

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΚΕΜΠΕΚ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Συνυπολογίζεται για την συμπλήρωση
των 12 ετών ή 3.600 ημερών
προκειμένου ο Στρατός να ληφθεί
υπόψη για θεμελίωση του συν/κου
δικαιώματος γήρατος (αναγνωρίσεις
αρθ. 40 Ν.2084/92);

Αναγνώριση Στρατού
με το αρθ. 40 Ν.
3996/2011
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ(αρθ. 15
Ν.3476/2006, Εγκ.
104/2010)

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ(αρθ. 15 Ν.3476/2006, Εγκ.
104/2010)

Γ)Επισημάνσεις
 Στις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις γήρατος όπου είναι απαραίτητος ο συνυπολογισμός χρόνου
εξωτερικού οι αναγνωρίσεις των πλασματικών χρόνων θα πρέπει να γίνονται αφού
γνωστοποιηθούν οι ξένες περίοδοι με τα έντυπα Ε205 για την Ε.Ε., ΕΟΧ & Ελβετία και τα
προβλεπόμενα έντυπα συνδέσμου για τις Διμερείς Συμβάσεις.
 Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται με τις διατάξεις των αρθ. 39,40 του Ν. 3996/11 θα μπαίνουν στην
στήλη των εξομοιούμενων του Ελληνικού Ε205. Ο χρόνος Στρατιωτικής Υπηρεσίας θα συνεχίσει
να καταχωρείται στην Α’ στήλη του εντύπου Ε205GR σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί
με την Εγκύκλιο 39/2001 του τ.ΤΕΒΕ. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα τέως Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ ( Προ εγγραφής) που
αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης με το αρθ. 41 του Ν. 3996/2011 , θα θεωρείτε ως
πραγματική ασφάλιση όπως ο χρόνος αναγνώρισης Προ εγγραφής στο τ.ΤΕΒΕ
εδ. ε του αρθ.
1 του Π.Δ. 116/88 (σχετική η Εγκ. 79/2007) και θα καταχωρείται στην Α’ στήλη του εντύπου
Ε205GR.
 Στην περιπτώσεις που ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης εξωτερικού υπολείπεται του ανωτάτου
ορίου που θα μπορούσε να έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα(για την ίδια αιτία ) ο ασφαλισμένος
μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος αναγνώρισης του υπολειπόμενου για την ίδια αιτία χρόνου
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αρθ. 40,41 του Ν. 3996/2011

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
α/α

Μ.ΛΟΥΚΑΚΗΣ
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Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ

