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«Πράσινο φως» για την εξαγορά έως 4 χρόνων ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση «ανάβει»
το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το ΣΕΠΕ και τις άλλες ασφαλιστικές
διατάξεις. Όσοι αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης, ωστόσο, δεν θα μπορούν να εισπράξουν
εντός 45 - 75 ημερών την προσωρινή σύνταξη που υποχρεούνται να εκδίδουν στο εξής τα
Ταμεία αν δεν έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν την οριστική σύνταξη μέσα σε 3 μήνες
από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των δικαιολογητικών ή σε 6 μήνες, αν
υπάρχει διαδοχική ασφάλιση. Με βάση τον ήδη ισχύοντα ασφαλιστικό νόμο όσοι
θεμελιώνουν το 2012 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα μπορούν να αναγνωρίσουν 5 έτη, 6 έτη
το 2013 και 7 έτη από το 2014 και μετά.

Οι «πηγές» των αναγνωρίσεων αυξήθηκαν και, με βάση το τελικό σχέδιο του νόμου είναι:

1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

2. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

3. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης
λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.

4. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη.

5. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής ή
διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιου Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή διπλώματος Σχολής Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπουδών
για την απόκτηση πτυχίου, μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες
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τεχνικές και επαγγελματικές σχολές ή σε μονάδες της δευτεροβάθμιας τεχνικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

6. Ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει υπάρξει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος
από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων
ασφάλισης.

7. Ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και
λοχείας.

8. Ο χρόνος απεργίας.

9. Ο πλασματικός χρόνος για γέννηση παιδιών (1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το
πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το
τρίτο) με εξαγορά 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς
επικουρικής ασφάλισης, επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που
ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

10. Ο χρόνος μαθητείας μέχρι 2 έτη.

11. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισε κάποιος μέχρι την έναρξη
ισχύος του ν.2510/1997 (Α΄ 136) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της
ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
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12. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στους ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, την Ειδική Προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής
Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

13. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έως 5 χρόνια πριν την εγγραφή στα μητρώα.

14. Οι δημοσιογράφοι έως 3 έτη ασφάλισης (εφόσον δεν είχαν αναγνωρίσει έως 3 έτη κατά
το παρελθόν).

Πηγή: Hμερησία, 10.6.2011

3/3

