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ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α ). Εφαρµογή 
διατάξεων του άρθρου 59 "Ασφάλιση στους Τοµείς Επικουρικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.". 
 
Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 170 / τεύχος Α', δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3996/2011 
«Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας - Ρυθµίσεις Θεµάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα, στο άρθρο 59 αυτού 
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την επικουρική ασφάλιση και πρόνοια στους 
αντίστοιχους Τοµείς των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών 
και Εργοληπτών ∆ηµοσίων έργων του Ε.Τ.Α.Α. 
 
Ειδικότερα, µε την παρ.1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται το άρθρο 13 του ν.3518/2006 
(Α'272) από τότε που ίσχυσε (1.1.2007), στο οποίο ορίζονται τα ασφαλιστέα 
πρόσωπα του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και συγκεκριµένα στην 
παράγραφο 1 του κωδικοποιηµένου άρθρου 13 προβλέπονται, κατά περίπτωση, τα 
ακόλουθα: 
 
Στην περ.α) ορίζεται ότι στην ασφάλιση του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης 
του ΕΤΑΑ υπάγονται υποχρεωτικά οι από 1.1.1993 ασφαλισµένοι του Τοµέα 
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) του Κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.. 
 
Στην περ. β) προβλέπεται ότι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τοµέα 
Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων έργων του Κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ οι µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένοι του Τοµέα 
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) του Κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο 
επικουρικό φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταµείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και δεν έχουν συµπληρώσει το πεντηκοστό έτος της 
ηλικίας τους κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης 
ΤΣΜΕ∆Ε (1.1.2007). 
 



 

 

 Στην παράγραφο 2 του κωδικοποιηµένου άρθρου 13 του ν.3518/2006, ορίζεται ότι, 
στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ ασφαλίζονται προαιρετικά, µετά 
από αίτηση τους, οι µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένοι (µισθωτοί και ελεύθεροι 
επαγγελµατίες) του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
(ΤΣΜΕ∆Ε) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., εφόσον δεν υπάγονται 
υποχρεωτικά σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής 
σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), οι οποίοι 
έχουν ηλικία άνω των πενήντα και έως πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη 
λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕ∆Ε (1.1.2007). 
 
Επισηµαίνεται ότι, δικαιολογητικός λόγος της ρύθµισης της παρ. 1 του άρθρου 59 
είναι αφενός η παροχή δυνατότητας και στους µισθωτούς µέχρι 31.12.1992 παλαιούς 
ασφαλισµένους του Τοµέα, της υπαγωγής τους προαιρετικά στον Τοµέα Επικουρικής 
Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής 
Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ίσχυε και στους 
µέχρι 31.12.1992 ελεύθερους επαγγελµατίες για λόγους ίσης µεταχείρισης µεταξύ 
µισθωτών και ελευθέρων επαγγελµατιών, αφού υπήρχε δυσµενής διάκριση σε βάρος 
των µισθωτών οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν θα συµπλήρωναν τις ελάχιστα 
απαιτούµενες προϋποθέσεις για να λάβουν επικουρική σύνταξη και αφετέρου η 
κωδικοποίηση του άρθρου 13 του ν. 3518/2006. 
 
Με την παρ. 2 του άρθρου 59, προβλέπεται ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών 
που έχουν καταβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου (5-8-2011) για τα πρόσωπα 
που σύµφωνα µε τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται από την 
ασφάλιση του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων, αναδροµικά από 1.1.2007, επιστρέφονται ως αχρεώστητα 
καταβληθέντα, µετά από την υποβολή σχετικής αίτησης. 
 
Ετσι, οι µισθωτοί ασφαλισµένοι µέχρι 31.12.1992 του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών 
και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του 
Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι είχαν ηλικία άνω των πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη 
λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕ∆Ε (1.1.2007) και 
υπήχθησαν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του, διαγράφονται, αναδροµικά από 
1.1.2007, από την ασφάλιση του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης και επιστρέφονται σ' 
αυτούς τα ποσά εισφορών που τους παρακρατήθηκαν ως αχρεώστητα καταβληθέντα, 
από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
διάταξης αυτής (5-8-2011), εφόσον συνεχίζουν να είναι ασφαλισµένοι του Τοµέα 
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή ή σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους µέχρι την 
ηµεροµηνία διακοπής της ασφάλισής τους στον Τοµέα. 
 
Σηµειώνεται ότι, η ρύθµιση αυτή για τα εν λόγω πρόσωπα έτσι ώστε να είναι δυνατή, 
αφενός η εξαίρεση - διαγραφή τους από την ασφάλιση του Τοµέα και αφετέρου η 
επιστροφή των ποσών εισφορών που τους παρακρατήθηκαν, ως αχρεώστητα 
καταβληθέντα, κρίθηκε επιβεβληµένη αφού τα πρόσωπα αυτά λόγω της υπαγωγής 
τους στην επικουρική ασφάλιση σε µεγάλη ηλικία δεν θα είχαν τη δυνατότητα 
συµπλήρωσης των ελάχιστα απαιτούµενων προϋποθέσεων για τη θεµελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και τη χορήγηση σ' αυτούς επικουρικής σύνταξης. 
 
Με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 59 αντικαθίστανται η περίπτωση β) του άρθρου 6 και 



 

 

 η περίπτωση δ) της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3518/2006 αντίστοιχα. 
 
Στην παρ.3 ορίζεται ότι, ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ 
µπορεί ύστερα από αίτηση του ασφαλισµένου, να θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης 
στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και στην περίπτωση αυτή δεν 
λαµβάνεται υπόψη για την Ειδική Προσαύξηση. 
 
Στην παρ.4 προβλέπεται ότι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ 
από τους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένους ο οποίος µεταφέρεται στον Τοµέα 
Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του Κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, µετά από αίτησή τους και εφόσον δεν έχει 
θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση του Τοµέα Κύριας 
Σύνταξης του ΤΣΜΕ∆Ε. 
 
Είναι προφανές ότι, µε τις προαναφερόµενες διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 59 καταργείται η ανατρεπτική προθεσµία του ενός έτους για την υποβολή της 
αίτησης και έτσι οι ασφαλισµένοι µπορούν να δηλώσουν οποτεδήποτε, το εάν ο 
χρόνος ασφάλισης τους που έχει πραγµατοποιηθεί στον πρώην ΕΛΠΠ, θα θεωρηθεί 
χρόνος ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης ή χρόνος 
ασφάλισης στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ. 
 
Τέλος, µε την παρ.5 του άρθρου 59 αντικαθίσταται η περίπτωση α) της παρ. 1 του 
άρθρου 23 του ν.3518/2006 και προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης του 
ασφαλισµένου στον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
του κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον 
ΕΛΠΠ, συνολικά δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 10 έτη. Σε περίπτωση 
συνταξιοδότησης λόγω οριστικής αναπηρίας ο ανωτέρω χρόνος δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος από 5 έτη. 
 
Σηµειώνεται ότι, µε τη ρύθµιση αυτή δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ 
παροχής και στους συνταξιοδοτούµενους λόγω οριστικής αναπηρίας, οι οποίοι έχουν 
πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση του Τοµέα ΤΣΜΕ∆Ε του Κλάδου Εφάπαξ 
Παροχών τον ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης των πέντε (5) ετών, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του ν.915/79 και του άρθρου 56 του ν.2084/1992. 
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