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Οποίος συνάδελφος έχει 
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καλύτερη εικόνα του 
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επικοινωνήσει με τον κ. 

Κωνσταντινίδη στο εξής 
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Παράταση της παραγραφής των εκκρεμών 
υποθέσεων μέχρι την 31η-12 -2013

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου ... του παρόντος σχεδίου νόμου, πα-
ρατείνεται ο χρόνος παραγραφής για την πραγματοποίηση ελέγχων και την κοινο-
ποίηση των οικείων πράξεων της φορολογικής αρχής σε πάσης φύσεως εκκρεμείς 

υποθέσεις, νομικών και φυσικών προσώπων, για όλες τις φορολογίες. Η παράταση αυτή κρίνε-
ται αναγκαία λόγω αντικειμενικής δυσχέρειας ελέγχου των υποθέσεων των παραγραφόμενων 
χρήσεων μέχρι τις 31.12.2012 η οποία οφείλεται:
1. Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών το μεγαλύ-
τερο μέρος της οποίας πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2012, και συνίσταται στην ενοποί-
ηση Τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού, στις συνενώσεις Δ.Ο.Υ., στην αναστολή λειτουργίας 
δικαστικών τμημάτων και τμημάτων Ελέγχου και στη μεταφορά αρμοδιοτήτων τους σε άλλες 
Δ.Ο.Υ.
2. Στην τεράστια έλλειψη προσωπικού που προκάλεσε η εφαρμογή του ν.4024/2011 (εφεδρεία 
κ.λπ.) στη λειτουργία των υπηρεσιών.
3. Στη μη πλήρη μέχρι σήμερα επιχειρησιακή λειτουργία και εφαρμογή του συστήματος 
ELENXIS.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου... παρατείνεται μέχρι 31-12-
2013 η προθεσμία παραγραφής όλων των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών 
προς το Δημόσιο και τρίτους, των οποίων η παραγραφή συμπληρώνεται εντός των ετών 2012 
και 2013. Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η ενασχόληση 
του εισπρακτικού μηχανισμού με τη λήψη μέτρων για διακοπή ή αναστολή της παραγραφής 
χρεών με αβέβαιο σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσμα και να καταστεί δυνατή η επικέντρωση 
των προσπαθειών του στις οφειλές που είναι εισπράξιμες, δεδομένης και της δυσχέρειας ολο-
κλήρωσης της λήψης των ανωτέρω μέτρων λόγω της αναδιοργάνωσης του εισπρακτικού μη-
χανισμού (συνένωση Δ.Ο.Υ., αναστολή λειτουργίας δικαστικών τμημάτων Δ.Ο.Υ. και μεταφορά 
αρμοδιοτήτων τους σε άλλες Δ.Ο.Υ.) 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να προστεθεί στο ανωτέρω σχέδιο νόμου άρθρο... ως 
εξής:

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Άρθρο ...
Παράταση προθεσμίας παραγραφής
1. Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων 
ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών ή εισφορών που λήγει στις 31-12-2012, παρατεί-
νεται μέχρι 31-12-2013.
2. Παρατείνεται μέχρι 31-12-2013 η προθεσμία παραγραφής των πάσης φύσεως βεβαιωμέ-
νων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία χρεών που παραγράφονται 
εντός των ετών 2012 και 2013.

- Αποτελέσματα εκλογών 9-12-2012

- «Aνοίγουν» 45.000 θέσεις για πρα-
κτική άσκηση νέων

- Δημοσίευση του Ν. 4093/2012 (άρ-
θρο πρώτο, παράγρ. ΙΑ.,υποπαρά-
γραφ.4, παραγρ.1 έως και 5, ΦΕΚ Α, 
222/12-11-12), αναφορικά με αύξη-
ση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

- Ερωτήσεις και απαντήσεις από την 
Γ.Γ.Π.Σ για την υποβολή του Ε9 για το 
2012 (χρήση 2011)

- Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με 
το συνυπολογισμό ή μη χρόνων που 
αναγνωρίζονται στο κατά περίπτω-
ση ανώτατο όριο αναγνωριστέου 
πλασματικού χρόνου που προβλέ-
πεται από τις διατάξεις του άρθ. 40 
του Ν. 2084/1992, όπως τελικά αντι-
καταστάθηκαν με το άρθ. 40 του Ν. 
3996/2011.



 
    
 

Εγκύκλιος ΙΚΑ 71/21-11-2012
Κατάργηση εργοδοτικών εισφο-
ρών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν.4093/2012.

Εγκύκλιος 72/29-11-2012
Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών 
διατάξεων του Ν. 4093/2012 και 
οδηγιών.

Αρ.Πρωτ.53950/23-11-2012
Νέα όρια ηλικίας όσον αφορά 
στην ασφάλιση και συνταξιοδότη-
ση των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 Σας ενημερώνουμε ότι στις  9-12-2012 στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Electra 
Palace»   πραγματοποιήθηκαν οι Αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας για την ανάδειξη 
των οργάνων Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώ-
πων στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Με την λήξη της εκλογικής διαδικασίας εξελέγησαν κατά σει-
ρά πλειοψηφίας οι κάτωθι:

 Α. ΓΙΑ ΤΟ 11 ΜΕΛΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
1. ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΠΕΛΛΑΣ)
2. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
3. ΠΑΤΕΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ)
4. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΑΤΤΤΙΚΗΣ)
5. ΜΑΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)
6. ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ)
7. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ)
8. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 
9. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ε.Φ.Ε.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
10. ΖΗΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 
11. ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΞΑΝΘΗΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
12. ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΛΕΣΒΟΥ)
13. ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
14. ΧΑΛΤΟΥΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
15. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ)
16. ΠΑΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
17. ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ε.Φ.Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ)
18. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)
19. ΛΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ε.Φ.Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ)

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ  3 ΜΕΛΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ( Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ)
2. ΝΗΣΙΟΥΔΗ ΣΥΛΒΙΑ (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΣΕΡΡΩΝ)
3. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΡΟΔΟΥ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ν. ΑΧΑΪΑΣ)

Γ. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
1. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5. ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΛΑΟΥΡΑ
6. ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΝΑΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
8. ΤΣΙΩΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
9. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΒΟΥΖΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
12.  ΔΑΝΙΓΚΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Απόφαση 48680/12-11-2012
Καθορισμός των οργάνων ελέγχου 
των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, 
της διαδικασίας επιβολής των κυ-
ρώσεων που επιβάλλονται στους 
φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς 
και των κριτηρίων επιμέτρησης 
των κυρώσεων για παραβάσεις 
που αφορούν ελλείψεις οχημά-
των ή παραβάσεις που αφορούν 
διοικητικής ή οικονομικής φύσης 
υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, 
των οργάνων και της διαδικασί-
ας είσπραξης των προστίμων και 
κάθε άλλου σχετικού θέματος

Αρ.Πρωτ.47954/27-11-2012
Διευκρινίσεις επί των υποβαλλό-
μενων δικαιολογητικών κατά την 
αναγγελία λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 
κατόπιν μεταβολής των στοιχείων 
εγκατάστασης (ήδη λειτουργού-
ντος Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Αρ.Πρωτ.Φ.80000/24815/
5019/29-10-2012
Αναμόρφωση της είσπραξης 
ασφαλιστικών εισφορών των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A45E471E18E699D0.1D031AEA53&SearchTerms=NzE_E_&version=2012/11/21
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=DEDD1273006E68E8.1D031AEA53&SearchTerms=NzI_E_&version=2012/11/29
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A17DBBF39A7C8000.1D031AEA53&SearchTerms=NTM5NTA_E_&version=2012/11/23
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=EE24F2FCDBA7DC60.1D031AEA53&SearchTerms=NDg2ODA_E_&version=2012/11/12
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D7A5FDFD4D433200.1D031AEA53&SearchTerms=NDc5NTQ_E_&version=2012/11/27
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=6770B32C75838000.1D031AEA53&SearchTerms=zqYuODAwMDAvMjQ4MTUvNTAxOQ_E__E_&version=2012/10/29


 
    
 

Δημοσίευση του Ν. 
4093/2012 (άρθρο πρώ-
το, παράγρ. ΙΑ.,υποπαρά-

γραφ.4, παραγρ.1 έως και 5, 
ΦΕΚ Α, 222/12-11-12), ανα-
φορικά με αύξηση ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 έως και 5 της παρα-
γράφου ΙΑ, υποπαράγραφος 4 του Ν. 
4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2012-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2013-2016» και 
σας γνωρίζουμε τα εξής:
Από 1-1-2013 όλα τα ισχύοντα κατά 
την 31 -12-2012 όρια ηλικίας συντα-
ξιοδότησης από τον ΟΓΑ, αυξάνονται 
κατά δύο (2) έτη και διαμορφώνονται 
στο 67ο έτος ηλικίας για όλες τις περι-
πτώσεις συνταξιοδότησης.
Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαι-
ώματα μέχρι 31-12-2012, λόγω συ-
μπλήρωσης των προϋποθέσεων του 
απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και 
του ορίου ηλικίας, όπου αυτά προβλέ-
πονται, δεν θίγονται και δύνανται να 
ασκηθούν οποτεδήποτε.
Σε ότι αφορά τα κατοχυρωμένα μέχρι 
31-12-2012 συνταξιοδοτικά δικαιώ-
ματα, τα οποία σύμφωνα με τις κοι-
νοποιούμενες διατάξεις δεν θίγονται, 
αφού οι ασφαλισμένοι δύνανται να 
συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέ-
σεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου 
ασφάλισης που κατά περίπτωση κα-
τοχυρώνουν, αυτές δεν έχουν εφαρ-
μογή στον ΟΓΑ, δεδομένου ότι δεν 
υφίστανται διατάξεις κατοχύρωσης 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι από την 
αύξηση του ανωτέρω ορίου ηλικί-
ας συνταξιοδότησης εξαιρούνται οι 
ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δι-
καίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα 
με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή κα-
ταστατικές διατάξεις ως μητέρες ανί-
κανων για κάθε βιοποριστική εργασία 
τέκνων, καθώς και οι χήροι πατέρες 
ανίκανων για κάθε βιοποριστική ερ-
γασία τέκνων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πε-
ραιτέρω διευκρίνιση.

H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κ.Α
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ

«Aνοίγουν» 45.000 θέσεις για πρακτική άσκηση νέων 
 

Πεντάμηνες συμβάσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας θα μπορούν 
να υπογράφουν από το νέο έτος οι επιχειρήσεις με άνεργους νέους ηλι-
κίας έως 29 ετών. Το «άνοιγμα» επιδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκη-

σης στις επιχειρήσεις για συνολικά 45.000 νέους (20.000 πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και 
25.000 απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) περιλαμβάνεται στη νέα 
γενιά των προγραμμάτων, συνολικά 5, που σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή από 
την 1/1/2013 το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για να 
αντιμετωπίσει την καλπάζουσα, λόγω της παρατεινόμενης ύφεσης, ανεργία που 
πλήττει και τους νέους. 
Το πλαίσιο των νέων προγραμμάτων -τα οποία παρουσιάζει η «Η»- θα θέσει άμεσα 
σε διαβούλευση ο υπουργός Ι. Βρούτσης τόσο με τους κοινωνικούς εταίρους (την 
Τετάρτη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΕ) όσο και 
με τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Τα νέα προγράμματα υπολογί-
ζεται ότι θα στηρίξουν συνολικά 62.000 - 63.000 άνεργους. 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 45.000 ΝΕΟΥΣ 
Το πρώτο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του υπουργείου, δίνει «επιταγή» εισόδου στην 
αγορά εργασίας σε 45.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών προβλέποντας: 
•Κατάρτιση έως 100 ώρες σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τοποθέ-
τηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως «πρακτικά ασκούμενων» για απόκτη-
ση πρώτης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας 5 μηνών, σε συνδυασμό με καθοδήγη-
ση / εκπαιδευτικό mentoring, καθ' όλη τη διάρκεια. Οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν 
επίδομα 400 ευρώ, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 460 ευρώ (οι 
πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ) τον μήνα για πλήρη απασχόληση με ιατροφαρμακευτική κά-
λυψη και ασφάλιση κινδύνου. Επιχορήγηση 100 ευρώ θα δίνεται εφόσον η επιχεί-
ρηση διατηρήσει τη θέση για ένα χρονικό διάστημα μετά το 5μηνο. 
Η παρέμβαση γίνεται στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, καθώς τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι η ανεργία πλήττει έντονα και σχεδόν το ίδιο τους νέους με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (34%) με τους νέους κατώτερων βαθμίδων εκπαίδευσης (31,3% δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση, 37% πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και την αδυναμία σύν-
δεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ 17.950 ΝΕΟΥΣ 
Τα άλλα προγράμματα δίνουν, επίσης, από την 1/1/2013 και για διάστημα δύο 
ετών (έως το τέλος του 2015) επιχορηγήσεις και συμβουλευτική για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων σε όλους σχεδόν τους τομείς: 
•Σε 7.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 - 35 ετών που θα ανοίξουν επιχειρήσεις σε 
τοπικό επίπεδο -ακόμη και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας- θα δίνεται επι-
χορήγηση 10.000 ευρώ + 4.000 ευρώ (για τη φάση της συμβουλευτικής). 
•Σε 950 άνεργες γυναίκες της ίδιας ηλικίας που έχουν απολυθεί την τελευταία τρι-
ετία ή έχουν χάσει επιχείρηση που είχαν, η επιχορήγηση θα φθάνει ανάλογα με τα 
τυπικά προσόντα και την οικογενειακή κατάσταση τα 20.000 ευρώ, καλύπτοντας 
λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές και την πρόσληψη ενός ακόμη (επι-
δοτούμενου) άνεργου για 12 μήνες. 
•Σε 3.000 άνεργους νέους Β'βάθμιας εκπαίδευσης θα δοθούν κατάρτιση και κίνη-
τρα για τη δραστηριοποίηση ως επιχειρηματιών στην ύπαιθρο και στον αγροδια-
τροφικό τομέα. 
•Σε 7.000 νέους που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν σε καινοτόμες επιχει-
ρηματικές δράσεις θα παρέχονται συμβουλευτική και αρχικό κεφάλαιο 10.000 
ευρώ. 
•Το σχέδιο παρέμβασης, μαζί με άλλες ενέργειες και τα προγράμματα (π.χ. διασύν-
δεση πανεπιστημιακών και άλλων σχολών με τις επιχειρήσεις), θα φτάσει στα 537 
εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 372 εκατ. ευρώ θα κινηθούν μέσω του υπουργείου 
Εργασίας και του ΟΑΕΔ.

Πηγή: www.imerisia.gr
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1. Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υπο-
χρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινή-
των έντυπο Ε9 για το έτος 2012;
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων Ε9 έτους 2012 έχει κάθε φυσικό ή νο-
μικό πρόσωπο που εντός του έτους 2011 είχε 
μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

2. Ποιες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 
2012 υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρο-
νικό τρόπο και ποιες υποβάλλονται στην αρμό-
δια Δ.Ο.Υ.;
Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 υποβάλλο-
νται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, εκτός 
από τις παρακάτω περιπτώσεις που υποβάλλο-
νται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρμόδια 
ΔΟΥ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς την επιβολή 
προστίμου:
α. Όταν ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοι-
χείων ακινήτων έτους 2012 έχει αποβιώσει και 
έχει ενημερωθεί το τμήμα μητρώου της αρμό-
διας Δ.Ο.Υ. του αποβιώσαντος.
β. Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει δι-
ακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης.
γ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που, λόγω απο-
δεδειγμένης αδυναμίας της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής, δεν καθίσταται εφικτή η υποβολή 
δήλωσης από τον υπόχρεο.

3. Ποιες άλλες δυνατότητες δίνονται μέσα από 
την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Ε9;
Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δη-
λώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, έχει αναπτυ-
χθεί με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και 
ορθότερη δημιουργία του Περιουσιολογίου, 
γι' αυτό επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός 
από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
έτους 2012, να προβούν σε έλεγχο της εικόνας 
της ατομικής περιουσιακής τους κατάστασης 
για τα έτη 2010 και 2011 και να πραγματοποι-
ούν τις απαραίτητες διορθώσεις, εφόσον δεν 
έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό φόρου επί της ακί-
νητης περιουσίας για τα έτη αυτά. 

4. Γιατί στην εφαρμογή υποβολής δήλωσης Ε9 
δεν επιτρέπονται μεταβολές σχέσης (εισαγω-
γή-διαγραφή συζύγου και προστατευόμενων 
μελών);
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται 
πλέον ατομικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, γι 
αυτό και δεν επιτρέπονται μεταβολές σχέσης 
κατά την υποβολή δήλωσης Ε9.
Οι μεταβολές σχέσης (έναρξη ή διακοπή έγ-
γαμης σχέσης κ.λ.π.) θα πρέπει να δηλώνονται 
οπωσδήποτε στο τμήμα μητρώου της αρμόδι-
ας Δ.Ο.Υ. 

5. Σε ποιες περιπτώσεις η σύζυγος που δεν είναι 
πιστοποιημένη χρήστης των υπηρεσιών του 
taxisnet, μπορεί να υποβάλλει δήλωση Ε9 με 
τους κωδικούς πρόσβασης του Υπόχρεου;
Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρή-
στης των υπηρεσιών του Taxisnet, υποβάλλει 
ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων 
της, χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο 

Taxisnet το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρό-
σβασης του συζύγου της, εφόσον υπάρχει έγ-
γαμη σχέση στο υποσύστημα Taxis - Μητρώο.
Από την ημερομηνία όμως που είτε η σύζυγος 
αποκτήσει δικούς της κωδικούς πρόσβασης, 
είτε δηλωθεί διακοπή ή διάστασης της έγγαμης 
σχέσης στο υποσύστημα Taxis - Μητρώο, δεν 
είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοι-
χείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών 
του συζύγου. 

6. Σε ποιες περιπτώσεις προστατευόμενο ανή-
λικο τέκνο που δεν είναι πιστοποιημένος χρή-
στης των υπηρεσιών του taxisnet, μπορεί να 
υποβάλλει δήλωση Ε9 με τους κωδικούς πρό-
σβασης του Υπόχρεου γονέα;
Όσον αφορά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων 
των ανήλικων τέκνων, εφόσον από τα μηχανο-
γραφικά τηρούμενα στοιχεία προκύπτει ποιος 
είναι ο υπόχρεος γονέας βάσει του άρθρου 
7 του ΚΦΕ, η δήλωση Ε9 θα υποβάλλεται στο 
όνομα του ανήλικου τέκνου με τους κωδικούς 
πρόσβασης του υπόχρεου γονέα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθείται διαδικα-
σία πιστοποίησης νέου χρήστη στο TAXISnet. 

7. Τα προστατευόμενα ενήλικα τέκνα μπορούν 
να υποβάλλουν Ε9 με τους κωδικούς πρόσβα-
σης του Υπόχρεου γονέα;
Τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα σε περί-
πτωση που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς 
πρόσβασης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως 
χρήστες στο taxisnet και δεν μπορούν να υπο-
βάλλουν με τους κωδικούς πρόσβασης του 
υπόχρεου γονέα. 

8. Με ποιο τρόπο δίνεται η δυνατότητα υπο-
βολής δήλωσης Ε9 όχι μόνο για τον ΑΦΜ μου 
αλλά και τη για τη σύζυγο μου ή και τα προστα-
τευόμενα μέλη;
Σε κάθε περίπτωση, όποιος χρήστης με βάση 
τις προυποθέσεις που περιγράφονται πιο πάνω, 
μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή όχι μόνο για 
τον ΑΦΜ του αλλά και για σύζυγο ή και ανήλικα 
τέκνα, θα ενημερώνεται μέσω ανοίγματος σχε-
τικής οθόνης, στην οποία θα επιλέγει για ποιο 
ΑΦΜ θέλει να μπει στην εφαρμογή.
Εάν δεν εμφανίζεται η οθόνη αυτή, σημαίνει ότι 
δεν πληρούνται οι προυποθέσεις που αναφέρο-
νται παραπάνω και θα πρέπει να ακολουθηθεί 
η διαδικασία αίτησης εγγραφής νέου χρήστη 
(εάν δεν έχουν κωδικούς) ή σε αίτηση επανεγ-
γραφής (σε περίπτωση που έχουν ξεχάσει τους 
κωδικούς τους). 

9. Γιατί ενώ έχω υποβάλλει χειρόγραφη ή ηλε-
κτρονική δήλωση σε κάποιο έτος δεν έχει συ-
μπεριληφθεί στην περιουσιακή μου εικόνα που 
εμφανίζεται στην εφαρμογή για το έτος αυτό;
Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχει διαμορφωθεί 
με ασφαλή τρόπο η ορθή περιουσιακή σας 
κατάσταση για το έτος αυτό, με αποτέλεσμα 
να μην είναι εφικτός ο υπολογισμός της φορο-
λογητέας αξίας των ακινήτων σας. Για το λόγο 
αυτό και σας δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρο-
νικά, να ελέγξετε την περιουσιακή εικόνα που 
σας εμφανίζουμε (από το έτος 2010 και μετά), 

καθώς και να προβείτε σε διορθώσεις εάν το 
κρίνετε απαραίτητο. 

10. Τι κάνω όταν δε βρίσκω μέσα από τη λίστα 
των οδών κάποιον ή κάποιους από τους δρό-
μους που βρίσκεται το ακίνητο μου;
Θα πρέπει να προχωρήσετε σε εντοπισμό του 
ακινήτου σας μέσω εμφάνισης χάρτη, ο οποίος 
περιλαμβάνει τις περιοχές για τις οποίες ισχύει 
ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινή-
του. Εφόσον βρείτε το οικοδομικό τετράγωνο 
που βρίσκεται το ακίνητο σας, το επιλέγετε. 
Εάν βρίσκετε το σωστό οικοδομικό τετράγωνο, 
αλλά η διεύθυνση της οδού που βρίσκεται το 
ακίνητο σας υπάρχει μέσα στο χάρτη με άλλη 
ονομασία από αυτή που εσείς γνωρίζετε, τότε 
επιλέξτε το οικοδομικό τετράγωνο αλλά όταν 
επιστρέψετε στη φόρμα καταχώρησης του ακι-
νήτου στο πεδίο «Ονομασία Οδού Ακινήτου», 
αναγράψτε την ορθή.

11. Τι κάνω όταν δεν βρίσκω το ακίνητο μου 
μέσα στον χάρτη;
Εάν το ακίνητο σας δεν βρίσκεται στο χάρτη, 
ενδέχεται να βρίσκεται εκτός Αντικειμενικού 
Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων και πρέπει να 
επιλέξετε την ένδειξη «Εκτός ΑΠΑΑ». Σε κάθε 
περίπτωση, πριν προβείτε σε αυτή την ενέργεια 
πρέπει να είστε σίγουρος ότι το ακίνητο σας εί-
ναι εκτός ΑΠΑΑ. 

12. Τι κάνω όταν εμφανίζεται μήνυμα ότι κάποιο 
ακίνητο μου δεν έχει εντοπιστεί μοναδικά;
Διαβάστε προσεκτικά το μήνυμα που εμφανί-
ζεται, στο οποίο αναφέρεται για ποιο ακίνητο 
πρέπει να προβείτε σε εντοπισμό. Στο μήνυμα 
αυτό αναφέρεται ο ΑΤΑΚ (Αριθμός ταυτότητας 
ακινήτου) που χαρακτηρίζει το ακίνητο σας. 
Στη συνέχεια, θα πρέπει μέσω υποβολής δή-
λωσης Ε9 να επιλέξετε μεταβολή κτίσματος/
οικοπέδου για τον συγκεκριμένο ΑΤΑΚ και να 
εντοπίσετε γεωγραφικά μέσω εμφάνισης χάρτη 
το ακίνητο αυτό.

13. Πως μπορώ να κάνω προσωρινή αποθήκευ-
ση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων;
Δε χρειάζεται κάποια ξεχωριστή ενέργεια. Η 
δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) αποθηκεύεται 
προσωρινά αυτόματα σε κάθε ολοκληρωμένη 
ενέργεια που κάνετε π.χ εισαγωγή ακινήτου 
κλπ. 

14. Ποιες οδηγίες ισχύουν για τον τρόπο συ-
μπλήρωσης της δήλωσης Ε9;
Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των 
δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ισχύουν οι 
οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους 
ΠΟΛ.1001/4.1.2005 και ΠΟΛ.1047/10.3.2005. 

15. Ποια είναι η καταληκτική προθεσμία ηλε-
κτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) 
έτους 2012;
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δή-
λωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και 
νομικών προσώπων έτους 2012, σύμφωνα με 
την ΠΟΛ.1162/16.7.2012, παρατείνεται μέχρι 
και την 30η Νοεμβρίου 2011

Ερωτήσεις και απαντήσεις από την Γ.Γ.Π.Σ για την υποβολή του Ε9 για το 2012 (χρήση 2011)
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συνέχεια στην επόμενη σελίδα 

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη χρόνων που αναγνωρίζονται στο 
κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθ. 40 του Ν. 2084/1992, όπως τελικά αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 40 του Ν. 

3996/2011.

Με τις διατάξεις του άρθ. 40 του 
Ν. 3996/2011 , που αντικα-
τέστησαν το άρθ. 40 του Ν. 

2084/1992 , δίνεται η δυνατότητα στους 
ασφαλισμένους σε φορείς αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας να θεμελιώ-
σουν/κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα ή να προσαυξήσουν το ποσό 
της σύνταξής τους, αναγνωρίζουν από 
01.01.2011 και μετά διευρυμένους πλα-
σματικούς χρόνους με ή χωρίς καταβο-
λή εισφορών.
Οι χρόνοι αυτοί αφορούν: στρατιωτική 
θητεία, σπουδές, χρόνο που αντιστοιχεί 
στον αριθμό των παιδιών που αποκτή-
θηκαν οποτεδήποτε ( άρθ. 10 παρ. 18 Ν. 
3863/10 ), ανεργία (μετά την υπαγωγή 
για πρώτη φορά στην ασφάλιση), απερ-
γία, γονική άδεια ανατροφής (που χορη-
γείται από τον εργοδότη), επιδοτούμενη 
τακτική ανεργία και επιδοτούμενη ασθέ-
νεια, κύηση και λοχεία, χρόνος φυλάκι-
σης. Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση 
των σχετικών διατάξεων, οι χρόνοι αυτοί, 
αφορούν αποκλειστικά ασφαλισμένους 
που θεμελιώνουν/κατοχυρώνουν δικαί-
ωμα συνταξιοδότησης με τις αυξημένες 
χρονικές ή/και ηλικιακές προϋποθέσεις 
που διαμορφώνονται και ισχύουν από 
01/01/2011 και μετά, με βάση τις διατά-
ξεις του άρθ. 10 του Ν. 3863/2010 .
Επομένως, δεν αναγνωρίζονται από 
όσους έχουν ασφαλιστεί για πρώτη 
φορά μετά την 1/1/1993, εκτός από τις 
περιπτώσεις μητέρων ανηλίκων τέκνων 
που συμπληρώνουν τις 6000 ημέρες 
ασφάλισης από την 1/1/2013 και μετά, 
οπότε μπορούν για τη συμπλήρωση αυ-
τού του χρόνου να αναγνωρίσουν πλα-
σματικούς χρόνους του άρθ. 40 του Ν. 
3996/2011 .
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΟΥ 
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 40 
του Ν. 3996/2011 τίθεται ανώτατο όριο 
αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, το 
οποίο ποικίλει από 4 έως 7 έτη, ανάλογα 
με το έτος του οποίου τις προϋποθέσεις 
επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμέ-
νος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος.
Επιπλέον, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται 

ρητά ότι για τον υπολογισμό του κατά 
περίπτωση ανωτάτου ορίου αναγνωρι-
στέου πλασματικού χρόνου, συνυπο-
λογίζεται και κάθε άλλος πραγματικός 
ή πλασματικός χρόνος που τυχόν έχει 
αναγνωρισθεί ως χρόνος ασφάλισης με 
βάση άλλες διατάξεις νόμων, δηλαδή 
συνυπολογίζεται: α) κάθε άλλος πλα-
σματικός χρόνος, δηλαδή χρόνος κατά 
τον οποίο δεν έχει παρασχεθεί πραγμα-
τική εργασία και έχει αναγνωριστεί με 
καταβολή εισφορών, με βάση διατάξεις 
άλλων νόμων και
β) κάθε άλλος χρόνος, κατά τον οποίο 
μπορεί μεν να έχει παρασχεθεί πραγμα-
τική εργασία, χωρίς όμως να έχει χωρή-
σει υποχρεωτική ασφάλιση και ο οποίος 
έχει τυχόν αναγνωρισθεί με καταβολή 
εισφορών βάσει διατάξεων άλλων νό-
μων (π.χ. λόγω έλλειψης υποχρέωσης για 
υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση).
Αντίθετα, για τον υπολογισμό του κατά 
περίπτωση ανωτάτου ορίου αναγνωρι-
στέου πλασματικού χρόνου, δεν συνυ-
πολογίζεται ο χρόνος που μπορεί να έχει 
αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται με βάση 
λοιπές διατάξεις νόμων και αφορά χρόνο 
πραγματικής εργασίας και, συγχρόνως, 
πραγματικής/υποχρεωτικής υπαγωγής 
στην ασφάλιση (π.χ., χρόνο ασφάλισης 
στην αλλοδαπή που έχει αναγνωριστεί 
με τις διατάξεις του Ν. 1539/1986).
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα προαναφερόμε-
να, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του 
ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
για τον υπολογισμό του κατά περίπτωση 
προβλεπόμενου ανωτάτου ορίου ανα-
γνωριστέου
χρόνου των 48, 60, 72, 84 ή 96 μηνών, 
σύμφωνα με το άρθ. 40 του Ν. 3996/2011, 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Οι χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται 
στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο 
όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρό-
νου, είναι:
• ο χρόνος πραγματικής εργασίας και 
ασφάλισης στο Δημόσιο
• ο χρόνος ασφάλισης στην αλλοδαπή 
που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του 
Ν. 1539/1986
• ο χρόνος του άρθ. 138 παρ. θ΄ εδαφ. 
1-6 του Ν. 4052/2012 , για τον οποίο ο 

Ο.Α.Ε.Δ. καταβάλλει ασφαλιστικές ει-
σφορές εργοδότη και εργαζόμενου (εγκ. 
67/2012 -προσωπικό της Α.Ε. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»)
Αντίθετα, συνυπολογίζονται, μαζί με 
τους υπόλοιπους πλασματικούς χρό-
νους: Α) Οι παρακάτω χρόνοι:
• Απασχόλησης στην αλλοδαπή επανα-
πατρισθέντων Ελλήνων υπηκόων και 
ομογενών, για την οποία δεν είχε χω-
ρήσει ασφάλιση, και αναγνωρίζεται με 
αντίστοιχη καταβολή εισφορών, βάσει 
των άρθ. 5-9 του Ν. 1469/1984.
• Αποδεδειγμένης απασχόλησης στο 
επάγγελμα τεχνικών, σεναριογράφων 
και σκηνοθετών θεάτρου, κινηματογρά-
φου και τηλεόρασης και ηθοποιών θεά-
τρου, κινηματογράφου καθώς και τηλε-
οπτικών και ραδιοφωνικών παραγωγών, 
για τον οποίο όμως δεν είχαν ασφαλιστεί 
και ο οποίος αναγνωρίστηκε με την αντί-
στοιχη καταβολή εισφορών, βάσει των 
διατάξεων των εξής άρθρων 9 του Ν. 
2217/1994 , 10 παρ. 2 του Ν. 2747/99 , 
48 παρ. 1 του Ν. 1539/85 , 15 παρ. 15 του 
Ν. 3232/2004 , 31 παρ.2α΄ και 2β΄ του Ν. 
3518/2006 .
• Χρόνος που μεσολάβησε από την από-
λυση των εργαζομένων στην τέως Ε.Α.Σ. 
μέχρι την επαναπρόσληψή τους από τον 
Ο.Α.Σ.Α., για τον οποίο καταβλήθηκαν ει-
σφορές βάσει των διατάξεων του άρθ. 3 
παρ.2 του Ν. 2366/1995 .
• Χρόνος εκτός υπηρεσίας των απολυμέ-
νων από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιες Επιχειρή-
σεις και Οργανισμούς κατά τη χρονική 
περίοδο 01.01.1990 έως 31.10.1993, οι 
οποίοι στη συνέχεια επαναπροσλήφθη-
καν στις ίδιες επιχειρήσεις, για τον οποίο 
καταβλήθηκαν εισφορές βάσει του 
άρθ.25 παρ. 7 του Ν. 2190/1994 .
• Χρόνος εκτόπισης ή φυλάκισης κατά το 
χρονικό διάστημα από 21/04/1967 έως 
24/07/1974, για τον οποίο καταβλήθη-
καν εισφορές βάσει των διατάξεων του 
άρθ. 1 του Ν.Δ.172/74 .
Β) Οι χρόνοι για τους οποίους οι ασφα-
λισμένοι έχουν υπαχθεί σε Ειδικά Προ-
γράμματα Επιδότησης Ανεργίας ως:
• Απολυμένοι της Πειραϊκής Πατραϊκής 
(Ν. 2458/1997)
• Εργαζόμενοι της πρώην Ολυμπιακής 
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Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη χρόνων που αναγνωρίζονται στο 

κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθ. 40 του Ν. 2084/1992, όπως τελικά αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 40 του Ν. 

3996/2011.

Αεροπορίας (Ν. 3717/2008)
• Απολυμένοι από τα Μεταλλεία Κασσάν-
δρας (Ν. 2335/1995)
Γ) Ο χρόνος της εφεδρικής υπηρεσίας 
των μισθωτών, κατά τον οποίο κατα-
βάλλονταν το εφεδρικό επίδομα από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Στρατευομένων 
Μισθωτών του Ο.Α.Ε.Δ. και οι αναλο-
γούσες ασφαλιστικές εισφορές προς το 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
Ν. 2054/1952 .
Δ) Ο χρόνος συμπληρωματικών παρο-
χών λόγω μητρότητας, κατά τον οποίο 
καταβαλλόταν το σχετικό επίδομα μη-
τρότητας από τον Ο.Α.Ε.Δ., με σχετική 
σφραγίδα του Ο.Α.Ε.Δ. επί των ασφαλι-
στικών βιβλιαρίων. Συμπεράσματα:
Επομένως, στην περίπτωση που ο χρό-
νος που έχει ήδη αναγνωριστεί είναι ίσος 
ή υπερβαίνει το κατά περίπτωση τιθέμε-
νο ανώτατο όριο των 48, 60, 72, 84 ή 96 
μηνών, ο ασφαλισμένος δεν έχει το δι-
καίωμα να αναγνωρίσει επιπλέον χρόνο 
από αυτούς που αναφέρονται στα άρθ. 
39 & 40 του Ν. 3996/2011.
Ευνόητο είναι ότι οι χρόνοι αυτοί, ανε-
ξάρτητα από το ζήτημα του συνυπολο-
γισμού τους στο ανώτατο όριο πλασμα-
τικού χρόνου όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθ. 40 του Ν. 3996/2011 , θεωρούνται 
στο σύνολο τους ισχυροί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
1. Ασφαλισμένος που επιθυμεί να κα-
τοχυρώσει τις προϋποθέσεις του έτους 
2011 και έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει 
πλασματικούς χρόνους που αντιστοι-
χούν σε 48 μήνες, έχει αναγνωρίσει τους 
12 μήνες που μεσολάβησαν από την 
απόλυση του από την τ. Ε.Α.Σ. μέχρι την 
επαναπρόσληψή του στον Ο.Α.Σ.Α., βά-
σει των διατάξεων του άρθ. 3 παρ.2 του 
Ν. 2366/1995 .
Προκειμένου να μην υπερβεί το ανώ-
τατο όριο των 48 μηνών, έχει δικαίωμα 
να αναγνωρίσει επιπλέον πλασματικό 
χρόνο ασφάλισης των άρθ.39 & 40 του 
Ν. 3996/2011 , που αντιστοιχεί μόνο σε 
36 μήνες.
2. Ασφαλισμένος που επιθυμεί να κα-
τοχυρώσει τις προϋποθέσεις του έτους 
2012 και έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει 
πλασματικούς χρόνους που αντιστοι-

χούν σε 60 μήνες, έχει αναγνωρίσει τους 
34 μήνες που βρισκόταν εκτός υπηρε-
σίας ως απολυμένος από ν.π.δ.δ. βάσει 
των διατάξεων του άρθ. 25 παρ. 7 του 
Ν. 2190/94 . Προκειμένου να μην υπερ-
βεί το ανώτατο όριο των 60 μηνών έχει 
δικαίωμα να αναγνωρίσει επιπλέον πλα-
σματικό χρόνο ασφάλισης των άρθ. 39 
& 40 του Ν. 3996/2011, που αντιστοιχεί 
μόνο σε 26 μήνες.
3. Ασφαλισμένος που επιθυμεί να κα-
τοχυρώσει τις προϋποθέσεις του έτους 
2011 και έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει 
πλασματικούς χρόνους που αντιστοι-
χούν σε 48 μήνες, έχει αναγνωρίσει 
βάσει των διατάξεων του άρθ. 5 του Ν. 
1469/84 χρόνο απασχόλησής του στην 
Αίγυπτο, που αντιστοιχεί σε 1.300 ημέ-
ρες ή 52 μήνες. Επειδή έχει υπερβεί το 
ανώτατο όριο που έχει τεθεί για το έτος 
2011, δεν μπορεί να αναγνωρίσει επι-
πλέον πλασματικό χρόνο, ενώ ο χρόνος 
που ήδη έχει αναγνωρισθεί θα θεωρηθεί 
ασφαλιστικά ισχυρός (χωρίς να περιορι-
στεί στους 48 μήνες).
4. Ασφαλισμένη που επιθυμεί να κατοχυ-
ρώσει τις προϋποθέσεις του έτους 2012 
και έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει πλα-
σματικούς χρόνους που αντιστοιχούν 
σε 60 μήνες, έχει αναγνωρίσει χρόνο 
Δημόσιας Υπηρεσίας που αντιστοιχεί σε 
24 μήνες ή 600 ημέρες. Επειδή ο χρόνος 
Δημόσιας Υπηρεσίας δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στους χρόνους που συνυπολο-
γίζονται στο κατά περίπτωση ανώτατο 
όριο αναγνωριστέου χρόνου, έχει δικαί-
ωμα να αναγνωρίσει επιπλέον πλασματι-
κό χρόνο, που αντιστοιχεί σε 60 μήνες.
5. Ασφαλισμένος που επιθυμεί να κα-
τοχυρώσει τις προϋποθέσεις του έτους 
2011 και έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει 
πλασματικούς χρόνους που αντιστοι-
χούν σε 48 μήνες, έχει λάβει εφεδρικό 
επίδομα που αντιστοιχεί σε 150 ημέρες 
ή 6 μήνες. Προκειμένου να μην υπερβεί 
το ανώτατο όριο των 48 μηνών έχει δι-
καίωμα να αναγνωρίσει επιπλέον πλα-
σματικό χρόνο ασφάλισης των άρθ. 39 
& 40 του Ν. 3996/2011, που αντιστοιχεί 
μόνο σε 42 μήνες.
6. Ασφαλισμένος που επιθυμεί να κα-
τοχυρώσει τις προϋποθέσεις του έτους 
2011 και έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει 

πλασματικούς χρόνους που αντιστοι-
χούν σε 48 μήνες, έχει αναγνωρίσει βά-
σει των διατάξεων του Ν. 1539/1985 
χρόνο απασχόλησης που αντιστοιχεί σε 
1.300 ημέρες ή 52 μήνες. Επειδή ο χρό-
νος ασφάλισης που αναγνωρίστηκε από 
πολιτικούς πρόσφυγες με το Ν. 1539/85 
δεν συμπεριλαμβάνεται στους χρόνους 
που συνυπολογίζονται στο κατά περί-
πτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου 
χρόνου, έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει 
επιπλέον πλασματικό χρόνο, που αντι-
στοιχεί σε 48 μήνες.
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Αποφάσεις συνταξιοδότησης που έχουν 
εκδοθεί με συνυπολογισμό κάποιων από 
τους χρόνους των παραγράφων Α΄ Β΄ Γ 
και Δ΄ και πλασματικών χρόνων των άρθ. 
39 & 40 του Ν. 3996/2011 και υπάρχει 
υπέρβαση του κατά περίπτωση ανώτα-
του ορίου αναγνωριστέου χρόνου πρέ-
πει να αναζητηθούν οίκοθεν προκειμέ-
νου να ανακληθούν και στη συνέχεια είτε 
να απορριφθεί το αίτημα συνταξιοδότη-
σης ελλείψει χρονικών προϋποθέσεων 
είτε -έπειτα από γραπτή συναίνεση του 
ενδιαφερομένου- να ξεκινήσει προαιρε-
τική ασφάλιση από την ημερομηνία της 
αίτησης για συνταξιοδότηση (σχετικό το 
με αρ. πρωτ. Γ99/119/3.3.2003 Γενικό Έγ-
γραφο).
Στις περιπτώσεις που απορριφθεί η αί-
τηση συνταξιοδότησης χωρίς τη δυνα-
τότητα συμπλήρωσης των προϋποθέσε-
ων με προαιρετική ασφάλιση (π.χ., λόγω 
ύπαρξης ποσοστού αναπηρίας 67%), τα 
ποσά που καταβλήθηκαν θα πρέπει να 
επιστραφούν σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Γενικού Εγγράφου Σ81/23/20.6.2012. 
Το ίδιο ισχύει και για όσες αποφάσεις 
συνταξιοδότησης ανακληθούν ελλείψει 
χρονικών προϋποθέσεων με προοπτική 
να ξεκινήσει στη συνέχεια προαιρετική 
ασφάλιση, δηλαδή, θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί εξόφληση των επιστρεπτέ-
ων συντάξεων προκειμένου να εκδοθεί 
νέα απόφαση συνταξιοδότησης, μετά τη 
συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέ-
σεων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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