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ΟΤΙ ΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΧΟΝΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ:
Σας γνωρίζουμε ότι, τα όσα αναγράφονται και δημο-
σιοποιούνται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και 
ιδιαίτερα αυτά που ειπώθηκαν από την κρατικοδίαιτη 
ΝΕΤ σε μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, ότι οι πολύτε-
κνοι είναι οι μόνοι ευνοημένοι από το νέο σύστημα 
εξετάσεων και παράλληλα των  μετεγγραφών αφού 
με τις βάσεις που ανακοινώθηκαν  με πολύ λίγα μό-
ρια μπορούν να εισαχθούν σε σχολές με πολύ υψηλά 
μόρια, αποτελούν αποκύημα φαντασίας και κατασυ-
κοφάντησης των πολύτεκνων οικογενειών και των 
παιδιών μας. 

Πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2011  ημέρα  
Σάββατο στο Δημοτικό  Ωδείο Δράμας   εκδήλωση 
για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, που θα 
φοιτήσουν στην Α’ Τάξη των  Δημοτικών σχολείων  
του νομού Δράμας.

100 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΣΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της παρέχει 
προς τους πολυτέκνους υποψ.  φοιτητές – σπουδα-
στές τις παρακάτω οδηγίες για τη συμπλήρωση του 
Μηχανογραφικού τους Δελτίου.
1. Οι πολύτεκνοι, οι οποίοι υπερβαίνουν το εισο-
δηματικό κριτήριο θα δηλώνουν την πολυτεκνική  
τους  ιδιότητα στην αίτηση του Μ.Δ,  το οποίο στη 
συνέχεια θα τους εμφανίσει την ένδειξη  ότι δεν 
δικαιούνται μετεγγραφής  εξ αυτού του λόγου.

συνέχεια στη σελίδα 2

συνέχεια στη σελίδα 2

συνέχεια στη σελίδα 2

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ:

6972687742

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΟΒΟΥΝ
ΤΟ ΕΚΑΣ ΣΤΟΥΣ 
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ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ2

Αναφέρουμε τον ΩΜΟ ΕΚΒΙΑΣΜΟ που υπέ-
στησαν οι υποψήφιοι πολύτεκνοι σπουδα-
στές, από τους αρμόδιους υπαλλήλους του 
Υπ. παιδείας. Παρέτειναν την προθεσμία υπο-
βολής για να απαλείψουν την πολυτεκνική 
ιδιότητα, όσοι, κατά την αυθαίρετη ερμηνεία 
υλοποίησης του σχετικού νόμου, έχουν αδελ-
φούς που έχουν υπερβεί το 23ο ή 25ο έτος 
της ηλικίας τους, με την απειλή ότι αν η επί-
κληση της πολυτεκνικής ιδιότητας δεν είναι 
σύμφωνη με τις οδηγίες της σχετικής εγκυ-
κλίου του Υπουργείου, η οποία σημειωτέον 
κατά την άποψή τους υπερισχύει του νόμου, 
θα αποκλεισθούν και δεν θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις τα 
επόμενα δύο έτη. Και υπάρχουν γονείς που 
υποχώρησαν. Παρομοίως αποκλείονται από 
το μηχανογραφικό σύστημα να δηλώσουν 
την πολυτεκνική ιδιότητα όσοι το εισόδημα 
των γονέων τους υπερβαίνει το καθορισμένο 
ύψος εισοδήματος, με αποτέλεσμα, στη πε-

ρίπτωση που επιτύχουν, να τους στερείται η 
δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά 
του αντισυνταγματικού νόμου για τις μετεγ-
γραφές. Όλα αυτά έχουν σκοπό να σπιλώ-
σουν την πολυτεκνική κοινότητα και όποια 
ευεργετήματα παρέμειναν θέλουν να τα δι-
αγράψουν τον επόμενο χρόνο Η αντιπολυ-
τεκνική τακτική που ακολουθεί η υπουργός 
παιδείας είναι γνωστή και κινείται στα όρια 
της φαιάς προπαγάνδας. Δυστυχώς πάρα 
πολλοί πολύτεκνοι, φοβούμενοι, απαρνή-
θηκαν την πολυτεκνική τους ιδιότητα(αφού 
αυθαίρετα το υπουργείο εισήγαγε: ηλικιακά 
όρια αδελφών, όρια εισοδήματος, περιφέρει-
ες διαμονή, με αποτέλεσμα πολύτεκνοι κα-
ταγόμενοι πχ. από Κυκλάδες - Δωδεκάνησα 
να μην μπορούν να δηλώσουν νομικές, ιατρι-
κές, πολυτεχνικές σχολές, τα ίδια συνέβησαν 
και σε άλλες περιφέρειες)!
Έτσι δεκάδες πολύτεκνοι με πολύ καλούς 
βαθμούς δεν δήλωσαν ότι είναι πολύτεκνοι, 

γιατί τους τρομοκράτησε το υπουργείο(με τις 
απειλές περί 2ετούς αποκλεισμού των) και 
δήλωσαν σχολές με τη γενική σειρά επιλο-
γής και άλλο πολύτεκνο αναγκάστηκαν να 
προσφύγουν στο ΣτΕ.«Αξιοκρατικό κριτήριο 
για την κ. Διαμαντοπούλου, είναι: Να μπορεί 
κάποιος και με λευκές κόλλες να περνά στην 
Ιατρική Αθήνας και δεν είναι το ισχύον σύ-
στημα των μετεγγραφών, που ο πολύτεκνος 
φοιτητής του τμ. Ιατρικής Αλεξανδρούπολης 
των 18500 μορίων πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη 
με 19000 μόρια ή στην Αθήνα με τα 19100 
μόρια!» Το μόνο που ζητούσαμε ήταν:

ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ 
ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ του 
άρθρου 59 του ν/σ. που τελικά ψηφίστηκε.

Σταματήστε Κύριοι, τη σπέκουλα και τη λά-
σπη εναντίων των πολύτεκνων οικογενειών.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ συνέχεια από τη σελίδα 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Η υφυπουργός Παιδείας κ. Ε. Χρι-
στοφιλοπούλου, απαντώντας σε 
Επίκαιρες Ερωτήσεις Βουλευτών,της 
κ. Αμανατίδου(ΣΥΡΙΖΑ) και του κ. 
Ροντούλη(ΛΑΟΣ), σήμερα στη Βου-
λή(23/9) για το θέμα του αποκλει-
σμού της εγγραφής των παιδιών 
πολυτέκνων στις Σχολές, λόγω των 

ηλικιακών ορίων που έθεσε αυθαίρε-
τα η Εγκύκλιος του ΥΠΔΒΜΘ, δήλω-
σε: ότι σύντομα θα φέρει νομοθετική 
ρύθμιση στη Βουλή… Όλοι μας και η  
ΑΣΠΕ θα παρακολουθεί το θέμα που 
ταλαιπωρεί τα παιδιά μας..

Τα τέκνα των πολυτέκνων, τα οποία 
κατά την συμπλήρωση του Μηχανο-
γραφικού τους Δελτίου δήλωσαν - 
και ορθώς το δήλωσαν - ότι ανήκουν 
στην Ειδική κατηγορία των πολυτέ-

κνων και των τέκνων πολυτέ-
κνων και κάποιο από τα αδέλφια 
τους είχε υπερβεί το 23ο έτος 
της ηλικίας του (ή το 25ο έτος 
εάν ήταν φοιτητής) και έχουν 
επιτύχει σε οποιαδήποτε σχολή, 
στην Ειδική κατηγορία των πολυ-
τέκνων, πρέπει να προσέλθουν 
στην Σχολή που έχουν επιτύχει 
για την εγγραφή τους.
Η Σχολή είναι υποχρεωμένη να 
τους εγγράψει, αφού ο νόμος 
3966/2011 (άρθρο 59 παρ. 11):
Οι πολύτεκνοι, που οι οδηγί-
ες του Υπουργείου αυθαίρετα 
και παρανόμως, δεν τους επι-
τρέπουν να επιλέγουν Σχολές 
άλλης Περιφέρειας (ως ειδική 
κατηγορία), ενώ κάτι τέτοιο δεν 
αναφέρεται στη διάταξη του νό-
μου, συμπληρώνουν κανονικά 

το Μ.Δ  δηλώνοντας τις Σχολές  ή  τα 
τμήματα προτιμήσεώς τους όπως οι 
ίδιοι επιθυμούν.  Αυτονόητο είναι ότι 
όσοι επιθυμούν, θα πρέπει να επιδι-
ώξουν την ακύρωση της Υπουργι-
κής  απόφασης ως και την αναστολή 
εκτελέσεως αυτής με αιτήσεις προς 
το ΣτΕ, μέσω δικηγόρου της επιλο-
γής των.
Η  ΑΣΠΕ θεωρεί ότι  οι πολύτεκνοι 
και τα τέκνα πολυτέκνων που έδω-
σαν Πανελλήνιες εξετάσεις,  θα 
πρέπει να προσβάλουν στο ΣτΕ την 
Υπουργική  απόφαση με την οποία 
καθορίστηκε  περιορισμένος αριθμός 
θέσεων στους πολύτεκνους ενώ με 
το καθεστώς που ίσχυε επί 32 χρόνια 
δεν ίσχυε τέτοιος περιορισμός.

Από την ΑΣΠΕ

---------------------------------------------

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕ-
ΝΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ: 

1.Αντίγραφο του υποβληθέντος Μη-
χανογραφικού Δελτίου
2.Φωτοτυπία του πιστοποιητικού οι-

κογενειακής καταστάσεως του Δή-
μου.     

3.Φωτοτυπία του πιστοποιητικού 
περί πολυτεκνικής  ιδιότητας της 
ΑΣΠΕ 

4.Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού  
σημειώματος   του οικονομικού 
έτους 2010 (δηλαδή για τα εισο-
δήματα του 2009). Αυτό χρειάζεται 
για όσους υπερβαίνουν το όριο ει-
σοδήματος  που καθορίζει ο Νόμος 
αλλά και για απόδειξη της  μόνιμης 
κατοικίας των γονέων(για τις περι-
φέρειες). 

5.Γενικό Δικαστικό Πληρεξούσιο σε 
συμβολαιογράφο  εκ μέρους  του 
υποψηφίου σε Δικηγόρο.

Στην προσφυγή πρέπει  να συμμετέ-
χουν όλοι οι πολύτεκνοι που είχαν 
υποψήφιο στις Πανελλαδικές εξετά-
σεις του 2011, η προσφυγή αφορά 
όλα τα θέματα (αναδρομική κατάρ-
γηση  μετεγγραφών ,ηλικιακό   όριο 
στους πολύτεκνους ,γεωγραφικοί 
περιορισμοί κτλ).

100 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ
Την εκδήλωση τίμησαν  με την 
παρουσία τους τα εκατό [100]  
παιδιά,  με τους γονείς τους,  τον 
παππού  και την γιαγιά και φίλους 
των πολυτέκνων.
Παρέστησαν ο βουλευτής Δρά-
μας κ. Τζίμας Μαργαρίτης,  ο Πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
του  Δήμου Δράμας  κ. Μπέσσας 
Θεόδωρος, οι πολιτευτές κ. Πα-
παδόπουλος Σταύρος και Κυριαζί-
δης Δημήτριος, πρόεδροι συλλό-
γων και φορέων.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε 
αναφορά από τον Πρόεδρο του 

συλλόγου στις αντιδημογραφικές 
και αντιπολυτεκνικές πρακτικές 
που εφαρμόζει η πολιτεία, με 
αποτέλεσμα τη  δημογραφική κα-
τάρρευση και γήρανση του πλη-
θυσμού της Ελλάδος, με ολέθρια  
αποτελέσματα για  την ανανέωση 
των γενεών.
Τόνισε επίσης ότι δεν είναι η ώρα 
να γίνεται μικροπολιτική εκμετάλ-
λευση και  να παίρνονται αποφά-
σεις από την πολιτεία με σκοπό 
και μόνο τον ρεβανσισμό και τη 
συκοφάντηση του πολυτεκνικού 
κόσμου.   Κατά τη  διάρκεια της 

εκδήλωσης διανεμήθηκαν σχο-
λικές τσάντες και γραφικά είδη. 
Ευχαριστούμε  τους χορηγούς 
της εκδήλωσης, την Ηλίας  Κυρια-
κίδης ΑΒΕΕ Μάρμαρα-Γρανίτες Βι-
ομηχανική περιοχή Προσοτσάνης,  
την ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. και τον πολύτε-
κνο πρόεδρο της  κ. Σεβαστίδη 
Χριστόφορο, το STAR TV ως χορη-
γός επικοινωνίας.

Ευχόμαστε σε όλους μια ειρηνική 
και με υγεία σχολική χρονιά.

(Φώτο της εκδήλωσης στη σελ. 4)

συνέχεια στη σελίδα 5



ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 3ΔΗΜΟΣΙΟ - ΟΤΑ

ΣΧΕΤ. : α) Τα άρθρα 48 παρ. 1 και 36 
παρ. 4 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/5¬8-
11, τεύχος Α )
β) Εγκ.: 93/2008

Με την κοινοποίηση των διατάξεων 
των παραπάνω αναφερομένων άρ-
θρων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
(Αρθρο 48 παρ. 1 του Ν.3996/2011)

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 
3996/2011, στο τέλος της παρ. 1 του 
άρθρου 32 του Α.Ν. 1846/51 προστί-
θεται το ακόλουθο εδάφιο.

Εάν πεθάνει συντ/χος του πρώην Κλά-
δου Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως 
& Πρόνοιας Προσωπικού-ΑΤΕ, Ταμείου 
Συντάξεως Προσωπικού-ΕΤΕ και Ταμεί-
ου Συντάξεως Προσωπικού-ΗΣΑΠ, που 
έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφω-
να με την παρ. 2 του άρθρου 38 του 
Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276, τεύχος Α’) και 
το άρθρο 1 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 
58/3-4-2008, τεύχος Α’), χορηγείται 
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφάπαξ βοήθημα για 

έξοδα κηδείας, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο παρόν άρθρο.

Στους παραπάνω αναφερόμενους συ-
νταξιούχους θα χορηγείται το ποσό 
που χορηγείται και στους συνταξιού-
χους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την αιτία αυτή μέσα στο 
έτος θα αναζητούνται από τους Φορείς 
Υγείας (ΤΥΠΑΤΕ, ΤΥΠΕΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, αντί-
στοιχα) στους οποίους κατά περίπτωση 
υπάγονται οι θανόντες μέσα στον Ια-
νουάριο του επόμενου έτους.

Εάν δεν αποδοθούν τα εν λόγω ποσά 
από τους οικείους Φορείς Υγείας, θα 
αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις του Ιδρύματος περί ανα-
γκαστικής είσπραξης.

Οι οδηγίες που σας είχαμε δώσει με 
την εγκύκλιο 93/2008 που αφορούσε 
τα έξοδα κηδείας των συντ/χων της 
Αγροτικής Τράπεζας παύουν να ισχύ-
ουν.

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
(Αρθρο 36 παρ. 4 του Ν.3996/2011)

Σχετ. Εγκ. 46/2008

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 
4, η παρ. 2 του άρθρου 148 του 
Ν.3655/2008 αντικαθίσταται από την 
έναρξη ισχύος του Ν.3655/2008 ως 
ακολούθως:

“2. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
δικαιούνται επίδομα ασθένειας, εφό-
σον πέραν των λοιπών προϋποθέσε-
ων που ορίζονται από διατάξεις του 
Κανονισμού του, έχουν πραγματοποι-
ήσει τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες 
ασφάλισης, οι οποίες από 1/1/2009 
αυξήθηκαν ανά δέκα (10) κατ’ έτος 
και μέχρι εκατόν είκοσι (120). Προ-
κειμένου για οικοδόμους, οι ογδόντα 
ημέρες της παρ. βα’ του άρθρου 35 
του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179, τεύχος 
Α’) αυξήθηκαν από την ίδια ως άνω 
ημερομηνία ανά δέκα (10) κατ’ έτος 
και μέχρι εκατό (100). Στις χρονικές 
προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη και 
η προσαύξηση 20% όσο και οι ημέρες 

άδειας”.

Επομένως οι άμεσα ασφαλισμένοι 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται επιδό-
ματος ασθενείας και όχι τα μέλη 
οικογένειας, όπως εκ παραδρομής 
είχε αναφερθεί στο άρθρο 148 του 
Ν.3655/2008.

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι, για 
την καταβολή του επιδόματος ασθε-
νείας εξακολουθούν να ισχύουν οι 
οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύ-
κλιο 46/2008 δηλαδή (120) ημέρες 
ασφάλισης.

Και για την καταβολή των εξόδων 
κηδείας απαραίτητη προϋπόθεση για 
τους εργαζόμενους είναι η συμπλή-
ρωση των 120 ημερών ασφάλισης.

Παρακαλούμε να δοθεί με ευθύνη 
των Δ/ντών των Υποκ/των από ένα 
αντίγραφο της Εγκυκλίου, σε κάθε 
υπάλληλο του Τμήματος Παροχών 
Ασθένειας για ενημέρωσή τους.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρ-
θρου 34 του Ν. 3996/2011, με τις οποί-
ες αντικαθίσταται το άρθρο 20 του Ν. 
2434/1996 όπως ίσχυε μετά την αντι-
κατάστασή του από το άρθρο 24 του Ν. 
2556/1997 και επαναοριοθετούνται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του 
Ε.Κ.Α.Σ. από το τρέχον έτος και εφεξής, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί η δικαιότερη 
καταβολή του επιδόματος.
Επίσης με την παρ. 2 του κοινοποιούμε-
νου άρθρου θεσπίζεται επίδομα Ε.Κ.Α.Σ., 
μικρότερο του κατώτερου κλιμακίου του 
Ε.Κ.Α.Σ. που αντιστοιχεί στο ποσό των 
57,50 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 30 
ευρώ και θα χορηγείται στους συνταξι-
ούχους εφόσον πληρούν ειδικά εισοδη-
ματικά κριτήρια.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατά-
ξεων, αφού λάβαμε υπόψη και το με αρ. 
πρωτ. Φ80000/οικ. 18510/1227/16.8.11 
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, σας παρέχουμε 
τις ακόλουθες οδηγίες:

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Κ.Α.Σ.

Ο χαρακτήρας του εν λόγω επιδόματος 
αποσαφηνίζεται για πρώτη φορά νομο-
θετικά και ορίζεται ότι πρόκειται για μία 
ειδική μη ανταποδοτικού τύπου παροχή, 
η οποία δεν εξάγεται και προϋπόθεση 
για την καταβολή της αποτελεί η μόνιμη 
διαμονή στην Ελλάδα.
Παρ. 1 Δικαιούχα πρόσωπα.
Οι συνταξιούχοι γήρατος-αναπηρίας-θα-
νάτου των οργανισμών κύριας ασφάλι-
σης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας 
& Κοινωνικής Ασφάλισης - πλην ΟΓΑ- και 
του NAT, εφόσον πληρούν αθροιστικά 
τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Ορίου ηλικίας
Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου 
να έχουν συμπληρώσει την 1/1/2011 το 
60° έτος της ηλικίας τους.
Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ανω-
τέρω ορίου ηλικίας στις περιπτώσεις συ-
νταξιούχων λόγω αναπηρίας και παιδιών 
που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου 
του γονέα τους.

Εισοδηματικά κριτήρια
Β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα 
από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και 
βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και 
λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 8.472,09 ευρώ.
Από το ανωτέρω εισόδημα αφαιρούνται 
μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν:
- στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων 
πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση 
της στρατιωτικής υπηρεσίας
- στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε 
πολύτεκνες μητέρες βάσει του άρθρου 
63 του Ν. 1892/90, όπως ισχύει και
- στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης
Ευνόητο είναι ότι προηγούμενες οδηγίες 
εξακολουθούν να ισχύουν και στο κριτή-
ριο αυτό συνυπολογίζονται το επίδομα 
απόλυτης αναπηρίας, το επίδομα παρα-
πληγίας-τετραπληγίας, το καθαρό ποσό 
από μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής 
προέλευσης, τα ποσά στρατιωτικής σύ-
νταξης που χορηγούνται σε αναπήρους 
ειρηνικής περιόδου.
Γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολο-
γητέο καθώο και απαλλασσόυενο ή Φο-
οολονούυενο υε ειδικό τοόπο εισόδηυα 
να μην υπερβαίνει τα 9.884,11 ευρώ.
Δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φο-
ρολογητέο καθώο και απαλλασσόυενο 
ή ωοοολονούυενο υε ειδικό τοόπο ει-
σόδηυα να μην υπερβαίνει τα 15.380,90 
ευρώ.
Σας εφιστούμε την προσοχή στο στοιχείο 
που προστίθεται στη νέα διάταξη, που 
είναι ο συνυπολογισμός στα εισοδηματι-
κά κριτήρια Γ και Δ του απαλλασσόμενου 
ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο ει-
σοδήματος, δηλαδή εκτός από το ποσό 
που αναφέρεται στο πεδίο «φορολογη-
τέο εισόδημα» θα λαμβάνεται υπόψη 
και οποιοδήποτε άλλο ποσό π.χ. «αυτο-
τελώς φορολογούμενα ποσά» κ.λ.π., με 
εξαίρεση την περίπτωση που τα αυτο-
τελώς φορολογούμενα ποσά αφορούν 
ποσά Ε.Κ.Α.Σ., οπότε και δεν θα συνυπο-
λογίζονται για τα κριτήρια Γ και Δ καθώς 
και τα ποσά που αντιστοιχούν:

- στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων 
πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση 
της στρατιωτικής υπηρεσίας

- στη σύνταξη και τυχόν επιδόματα που 
χορηγούνται σε πολύτεκνες μητέρες

- στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Για τον έλεγχο της πλήρωσης των ανω-
τέρω εισοδηματικών κριτηρίων λαμ-
βάνονται υπόψη τα εισοδήματα που 
δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του προηγούμενου οικονο-
μικού έτους, δηλαδή προκειμένου για το 
τρέχον έτος εξετάζεται η δήλωση φορο-
λογίας εισοδήματος του 2010.
Ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας 
και επικουρικής σύνταξης που καταβάλ-
λεται στον συνταξιούχο κατά το μήνα 
έναρξης ισχύος των κοινοποιούμενων 
διατάξεων -στο οποίο συμπεριλαμβά-
νονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, 
εκτός από τα επιδόματα εορτών και επι-
δόματος αδείας- δεν υπερβαίνει το ποσό 
των 850,00 ευρώ.
Προκειμένου για όσους συνταξιοδοτού-
νται μετά την έναρξη ισχύος των κοινο-
ποιούμενων διατάξεων, για τη διαπίςτ-
τωση της υπέρβασης ή όχι του ανωτέρω 
ορίου (δηλ. των 850,00 ευρώ) λαμβάνο-
νται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας 
και επικουρικής σύνταξης του πρώτου 
πλήρους μήνα συνταξιοδότησης.

ΣΤ) Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.
Σε πρώτη φάση θα εξαιρεθούν οι συντα-
ξιούχοι εξωτερικού που πληρώνονται 
από το Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθη-
νών.
Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που 
δεν ανήκει στο Υποκ/μα ΙΚΑ Αθηνών, για 
τη διαπίςττωση της μόνιμης διαμονής θα 
ακολουθείτε τις οδηγίες της εγκ. 5/2011 
της Δ/νσης Διεθνών Ασφ/κών Σχέσεων.

Παρ. 2
Με τις διατάξεις αυτής της παρ. διευ-
κρινίζεται ότι το εν λόγω επίδομα χορη-
γείται και ςττους συνταξιοδοτούμενους 

μετά την 1/1/2011, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ.1.
Για τους δικαιούχους σύνταξης γήρα-
τος και θανάτου που συμπληρώνουν τα 
ανωτέρω εισοδηματικά κριτήρια, αλλά 
δεν έχουν συμπληρώσει το 60° έτος την 
1.1.2011, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται από 
την 1η του επόμενου μήνα από εκείνον 
της συμπλήρωσης του 60ου έτους.

Παρ. 3 Ποσό επιδόματος

Η κλιμάκωση crro ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., 
με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήμα-
τος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές 
κ.λ.π.) καθώς και από μισθούς, ημερομί-
σθια και λοιπά επιδόματα, διαμορφώνε-
ται αντίςττοιχα για το έτος 2011 ως εξής: 
α) για συνολικά ποσά εισοδήματος μέχρι 
7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 
ύψους 230,00 ευρώ κατά μήνα
β) για συνολικά ποσά εισοδήματος από 
7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 
8.472,09 ευρώ καταβάλλεται ποσό μη-
νιαίου επιδόματος ως εξής:
Ποσό εισοδήματος   Ποσό Ε.Κ.Α.Σ.

Από 7.715,66            μέχρι 8.018,26 
ευρώ                                 172,50 ευρώ

Από 8.018,27            μέχρι 8.219,93 
ευρώ                                 115,00 ευρώ

Από 8.219,94            μέχρι 8.472,09 
ευρώ                                  57,50 ευρώ

Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται σε 
όσους συνταξιούχους γήρατος και ανα-
πηρίας λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
Σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα λαμ-
βάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος ( 
λόγω ορίου ηλικίας) ή μειωμένη σύντα-
ξη αναπηρίας, το δικαιούμενο Ε.Κ.Α.Σ. 
ισούται με 2/3 των ανωτέρω πλήρων 
ποσών Ε.Κ.Α.Σ.
Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω 
αναπηρίας, η οποιαδήποτε μεταβολή 
στο ποσοστό αναπηρίας εντός του ιδίου 
ημερολογιακού έτους στο οποίο κατα-
βάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. δεν επιφέρει μετα-
βολή στο ποσό του επιδόματος.

ΚΟΒΟΥΝ ΤΟ ΕΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/2011
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ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

1) δεν απαγορεύει στα τέκνα των πολυτέκνων να 
δηλώσουν ότι ανήκουν στην ειδική κατηγορία των 
πολυτέκνων και των τέκνων αυτών και ούτε θέτει 
όρια ηλικίας για τα τέκνα των πολυτέκνων, όπως 
ρητώς αναφέρει για τα τέκνα των τριτέκνων, τα 
οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 26ο της ηλι-
κίας τους.
2) Η διδομένη δήθεν ερμηνεία στην διάταξη της 
παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 από τους 
γνωστούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας 
είναι εντελώς αυθαίρετη, παράνομη και αντισυ-
νταγματική, γιατί η παραπάνω διάταξη απλώς ανα-
φέρεται στην διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Ν. 3453/2006, η οποία αναφέρει ποιες προϋποθέ-
σεις πρέπει να έχει κάποιος για να χαρακτηρισθεί 
ως πολύτεκνος και δεν αναφέρεται στα τέκνα των 
πολυτέκνων, αντιθέτως μάλιστα η παρ. 3 του άρ-
θρου 6 του Ν. 3454/2006 ρητώς αναφέρει ότι:
3. Οι γονείς πού απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιό-
τητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 
Α), όπως και εκείνοι πού την αποκτούν βάσει των 
διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και 
απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα πού απορ-
ρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα 
τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δι-
καιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η 

πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα».
Συνεπώς οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας 
από αντιπολυτεκνική διάθεση και μόνον δίδουν 
την δήθεν παραπάνω αυθαίρετη ερμηνεία.

3) Η διδομένη δήθεν ερμηνεία και αυθαίρετη είναι 
και αντισυνταγματική, βάσει του άρθρου 21 παρ. 
2 και 5 και του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, 
αφού με αυτή την δήθεν ερμηνεία υποβαθμίζει 
την ειδική φροντίδα για ορισμένους πολύτεκνους, 
με κριτήριο την ηλικία των τέκνων, χωρίς να υπάρ-
χει κάποιος σκοπός και ιδιαίτερος αποχρών λόγος 
και μάλιστα υπέρτερος του σκοπού πού υπηρετεί 
η παραπάνω διάταξη του Συντάγματος (άρθρου 
21) και περαιτέρω θεσπίζει άνιση μεταχείριση για 
τα παιδιά των πολυτέκνων, πού κάποιο από τ΄ 
αδέλφια τους υπερβαίνει το 23ο έτος της ηλικίας 
του έναντι των άλλων πού τ΄ αδέλφια τους δεν 
υπερβαίνουν το 23ο έτος της ηλικίας τους.

4) Κατά τα προηγούμενα έτη, πού ίσχυε το σύστη-
μα των μετεγγραφών, η διάταξη για τα τέκνα των 
πολυτέκνων ήταν ακριβώς η ίδια στην διατύπωση 
της και ουδέποτε τέθηκε θέμα για την ηλικία των 
άλλων αδελφών του υποψηφίου.
Πέραν των ανωτέρω υπάρχουν και πολλοί άλλοι 

λόγοι που δεν χρειάζεται να γίνει λεπτομερής 
αναφορά εδώ.
Συνεπώς εάν οποιαδήποτε Σχολή δημιουργήσει 
ζήτημα, τα παιδιά των πολυτέκνων πρέπει:α) Ν΄ 
αξιώσουν την εγγραφή τους στη Σχολή και ν΄ 
αξιώσουν για οποιαδήποτε περίπτωση η σχολή να 
τους δώσει γραπτή απόφαση.β) Κατά της γραπτής 
αποφάσεως να καταθέσουν αίτηση θεραπείας (έν-
σταση) και αμέσως να κινήσουν την διαδικασία με 
δικηγόρο για την κατάθεση αιτήσεως ακυρώσε-
ως στο Διοικητικό Εφετείο και αίτηση αναστολής 
εκτελέσεως
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Δυνατότητα υποβολής αίτησης για 
αναγνώριση, ως χρόνου ασφάλι-
σης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, χρόνου απα-
σχόλησης υπαλλήλων σε νπδδ, για 
τον οποίο εσφαλμένα είχε χωρίσει 
ασφάλιση στο Δημόσιο

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 
του άρθρου 4 του ν. 4002/11, χο-
ρηγείται νέα προθεσμία υποβολής 
αίτησης για αναγνώριση, ως χρόνου 
ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, χρόνου 
απασχόλησης υπαλλήλων σε νπδδ, 
για τον οποίο εσφαλμένα είχε χωρί-
σει ασφάλιση στο Δημόσιο.
Όπως είναι γνωστό, οι μόνιμοι 
υπάλληλοι νπδδ των ΟΤΑ υπάγονται 
κατά κανόνα στην ασφάλιση του ΙΚΑ 
- ΕΤΑΜ, με εξαίρεση ορισμένα μόνο 
νπδδ, των οποίων οι μόνιμοι υπάλ-
ληλοι με ρητές διατάξεις νόμων 
υπάγονται στην ασφαλιστική προ-
στασία του Δημοσίου. Εντούτοις, 
σε ορισμένα νπδδ δήμων, παρότι οι 
μόνιμοι υπάλληλοι τους έπρεπε να 
υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ 
- ΕΤΑΜ, υπάγονταν, λόγω άγνοιας 
ή σύγχυσης των εκκαθαριστών απο-
δοχών τους, στην ασφάλιση του 
Δημοσίου και μάλιστα για χρονικά 
διαστήματα πέραν της 10ετίας, για 
τα οποία, σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία, το δικαίωμα του ΙΚΑ 
- ΕΤΑΜ για βεβαίωση και καταλογι-

σμό εισφορών είχε πλέον παραγρα-
φεί. Ως αποτέλεσμα, τα εν λόγω 
πρόσωπα παρουσίαζαν περιόδους 
απασχόλησης χωρίς ασφαλιστική 
προστασία.
Προκειμένου λοιπόν να καλυφθούν 
ασφαλιστικά τα πρόσωπα αυτά, με 
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 12 του ν. 3232/2004, είχε 
παρασχεθεί η δυνατότητα αναγνώ-
ρισης του κατά τα ανωτέρω χρόνου 
απασχόλησης, ως χρόνου ασφάλι-
σης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Η σχετική όμως 
αίτηση, μπορούσε να υποβληθεί 
μόνο εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας ενός (1) έτους από την έναρ-
ξη ισχύος του ν. 3232/2004, δηλα-
δή έως και την 11 η Φεβρουαρίου 
του 2005.
Δεδομένου ότι, παρουσιάζονται 
ακόμα και σήμερα περιπτώσεις 
υπαλλήλων νπδδ που δεν αξιοποί-
ησαν την προεκτεθείσα παρεχόμε-
νη δυνατότητα για αναγνώριση του 
χρόνου απασχόλησης τους, ως χρό-
νου ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, κρί-
νεται σκόπιμη, η παροχή νέας απο-
κλειστικής προθεσμίας για υποβολή 
της σχετικής αίτησης αναγνώρισης, 
διάρκειας έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, 
προκειμένου να διευθετηθεί το προ 
περιγραφέν ασφαλιστικό ζήτημα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ

Με τη ρύθμιση της παρ. 2 του 
άρθρου καταργείται, μετά την 
έναρξη ισχύος της διάταξης (δηλ. 
22-8-2011), η παροχή του κινή-
τρου επιδότησης αγοράς κατοικί-
ας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με 
την αιτιολογική έκθεση, εξέλιπαν 
οι λόγοι για τους οποίους θεσπί-
στηκε. Με τις διατάξεις του άρ-
θρου 10 του ν. 3320/2005 (Α’ 48) 
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 
του άρθρου 64 του ν. 1943/1991, 
όπως ίσχυε και προβλέπεται ότι: 
ι) σε υπαλλήλους δημοσίων υπη-
ρεσιών, ν. π.δ.δ. και ο.τ.α. πρώ-
του και δεύτερου βαθμού, καθώς 
και των νομικών τους προσώπων 
δημοσίου δικαίου που τοποθετού-
νται σε υπηρεσία προβληματικής 
περιοχής ή μετατίθενται ή 
μετατάσσονται από υπηρεσία μη 
προβληματικής περιοχής σε υπη-
ρεσία προβληματικής περιοχής 
ή από υπηρεσία προβληματικής 
περιοχής σε υπηρεσία άλλης 
προβληματικής περιοχής, κα-
ταβάλλεται υπό τις οριζόμενες 
προϋποθέσεις, το 40% της αξί-
ας της κατοικίας ή της αξίας του 
κτίσματος σε περίπτωση ανέγερ-
σης, όπως η αξία αυτή προσδιορί-

ζεται από την αρμόδια φορολογική 
αρχή, κατά το χρόνο αγοράς της 
κατοικίας ή κατά το χρόνο περά-
τωσης των εργασιών ανέγερσης. 
ιι) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
εφαρμόζονται σε υπαλλήλους 
που έχουν τοποθετηθεί σε υπη-
ρεσία προβληματικής περιοχής ή 
έχουν μετατεθεί ή μεταταγεί από 
υπηρεσία μη προβληματικής περι-
οχής σε υπηρεσία προβληματικής 
περιοχής ή από υπηρεσία 
προβληματικής περιοχής σε υπη-
ρεσία άλλης προβληματικής περι-
οχής μέχρι την ισχύ του νόμου αυ-
τού, εφόσον πληρούν τις σχετικές 
προϋποθέσεις».

Το γεγονός ότι ο νόμος δεν κάνει 
λόγο ή διάκριση για αυτούς που 
ήδη έχουν κάνει αίτηση αλλά γε-
νικά αναφέρεται σε παύση της χο-
ρήγησης της προβλεπόμενης από 
τις διατάξεις αυτές επιδότησης 
αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, 
ανεξάρτητα από το χρόνο τοπο-
θέτησης, μετάθεσης ή μετάταξης 
του υπαλλήλου σε υπηρεσία προ-
βληματικής περιοχής, μας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι αφορά όλες 
τις περιπτώσεις.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ

Παράκληση για τους συνδρομητές 
Σας ενημερώνουμε ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σταμάτησαν να επιχορηγούν τη διανομή της εφημερίδος μας “Βήμα των 
Πολυτέκνων”, με αποτέλεσμα το κόστος διανομής να είναι διπλάσιο. 
Παρακαλούμε αν επιθυμείτε να λαμβάνετε την εφημερίδα μας, η ετήσια συνδρομή  είναι τριάντα (30) ευρώ  για συλλόγους-
ιδρύματα και είκοσι(20) ευρώ για ιδιώτες. 
Λογαριασμός κατάθεσης συνδρομής Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:0006137 6247-9

Σας ευχαριστούμε

συνέχεια από τη σελίδα 2
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“Παιδιά; Αργότερα! Ίσως”
Στέλιος Μπαμιατζής

Όλο και λιγότεροι Έλληνες επιλέγουν να 
κάνουν παιδιά λόγω της οικονομικής κρίσης, 
σύμφωνα με το περιοδικό Σπίγκελ. Καμία υπο-
στήριξη από το κράτος στα νέα ζευγάρια. Αυ-
ξάνονται οι αμβλώσεις

Με αυτόν τον τίτλο το περιοδικό Σπίγκελ, 
στην ηλεκτρονική του έκδοση, παρουσιάζει 
γλαφυρά το πρόβλημα της υπογεννητικότη-
τας στην χώρα μας, πρόβλημα το οποίο άπτε-
ται σαφώς με την οικονομική κρίση.
Έχοντας ως υπότιτλο το “Η αβεβαιότητα και 
ο φόβος επισκιάζουν τον οικογενειακό προ-
γραμματισμό στην Ελλάδα. Το ποσοστό των 
γεννήσεων βρίσκεται στο ναδίρ, ενώ αντίθετα 
αυξάνεται δραματικά ο αριθμός διακοπών των 
κυήσεων. Η κρίση χρέους εντείνει αυτή την 
τάση”, αναφέρει μεταξύ άλλων:
Μία ολόκληρη γενιά Ελλήνων ηλικίας 30 με 40 
ετών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όσον 
αφορά στον οικογενειακό προγραμματισμό. 
Δημοσιονομική κρίση, ανεργία και φόβος για 
το μέλλον αποτελούν λόγους που δυσχεραί-
νουν την απόκτηση απογόνων”.
Ταυτόχρονα τίθεται επί τάπητος και η ανυ-
παρξία βοήθειας εκ μέρους του κράτους. Το 

γερμανικό περιοδικό υποστηρίζει πως δεν 
υπάρχει στήριξη από την πλευρά του κρά-
τους, καθώς λόγω των περικοπών μειώνονται 
συνεχώς οι θέσεις σε βρεφονηπιακούς, παιδι-
κούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.
Ως παράδειγμα αναφέρεται ο δήμος Χαλαν-
δρίου, όπου σε σύνολο 100.000 κατοίκων 
υπήρχαν μέχρι πρότινος 900 θέσεις σε δημό-
σιους παιδικούς σταθμούς, ενώ τώρα ανέρχο-
νται σε περίπου 400.
Τα στατιστικά δείχνουν ότι οι Ελληνίδες μετα-
θέτουν τη μητρότητα.
Το 1975 γεννούσαν το πρώτο τους παιδί σε 
ηλικία κατά μέσο όρο 25,9 ετών, ενώ το 2009 
στα 31,1, με το φετινό ποσοστό των γεννήσε-
ων να εκτιμάται πως θα κυμανθεί στο 1,38.
Όσον αφορά στις παροχές στις νέες μητέρες, 
χορηγείται 17 εβδομάδες επίδομα και μέχρι 6 
μήνες άδεια μητρότητας.
Τα επιδόματα για τα παιδιά είναι πάρα πολύ 
χαμηλά:
8,22 ευρώ για το πρώτο παιδί, 24,65 ευρώ για 
τα δύο.

Πρώτοι στις αμβλώσεις
Σε άλλα κράτη ή ακόμα και στην Ελλάδα, σε 
άλλες εποχές, θα ήταν ο αριθμός της ντρο-
πής. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση 
πανευρωπαϊκά στις εκτρώσεις, καθώς πριν 10 

χρόνια ο αριθμός τους έφτανε τις 200.000 σε 
πληθυσμό περίπου 11 εκατομμυρίων.
Ακόμα χειρότερα, εκτιμάται πως κατέχουμε 
και τη θλιβερή πρωτιά, με 140 διακοπές κύη-
σης ανά 1000 Ελληνίδες, ενώ πλέον ο αριθ-
μός τους υπολογίζεται σε 300.000 ετησίως.

Εύλογα αναφέρεται από τους ειδικούς, ως ο 
υπ’ αριθμόν ένα αρνητικός παράγοντας για τη 
δημιουργία οικογένειας, τις σημερινές συν-
θήκες, οι οποίες διαμόρφωσαν τη “Γενιά των 
700 ευρώ”.
Δεν είναι όμως μόνο τα χρήματα που μπλοκά-
ρουν τους νέους από το να δημιουργήσουν 
οικογένεια.
Σύμφωνα με το Σπίγκελ, ένα σημαντικό πο-
σοστό των Ελλήνων νεαρής ηλικίας, αν και 
διαθέτει πανεπιστημιακή μόρφωση, δεν έχει 
προοπτικές για το μέλλον. Αναγκαστικά κατα-
λήγει σε δουλειές μερικής απασχόλησης και 
μένει στο πατρικό του σπίτι και μετά το 30ο 
έτος της ηλικίας του, προκειμένου να τα βγά-
λει πέρα.
Το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 15-24 ανέρ-
χεται φέτος στο 42,5%, ενώ στις ηλικίες 25-
34 στο 22,6% - και αυτά σύμφωνα με επίσημα 
στατιστικά στοιχεία.

Πηγή: ΑΣΠΕ

Η ΚΡΙΣΗ ΕΦΕΡΕ ΥΦΕΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΟΥΜΕ ΣΕ EΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΝΕΑ
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«Αναγνώριση στην ασφάλιση του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνου για τον οποίο 
δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε 
οιονδήποτε φορέα κύριας ή επι-
κουρικής ασφάλισης ή το Δημό-
σιο»

ΣΧΕΤ.:Το υπ’ αριθμ. 
Γ99/1/12/25.01.2011 Γενικό 
Έγγραφο

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις 
του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 
«Αναμόρφωση του Σώματος Επι-
θεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
170/τ. Α’/5.08.2011) καθώς 
και την υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 
9240/597/11.08.2011 Εγκύκλιο 
της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων που αφορούν, 
εκτός των άλλων, την αναγνώρι-
ση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
χρόνου για τον οποίο δεν έχει χω-
ρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας 
ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δη-
μόσιο μετά την έναρξη του εργα-
σιακού και ασφαλιστικού βίου και 
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για 
την εφαρμογή τους:

Α. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθ. 
10 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει 
μετά την αντικατάστασή του με 
το άρθ. 40 του ν. 3996/2011, το 
οποίο ισχύει από την 15/7/2010, 
δικαίωμα για αναγνώριση του 
χρόνου για τον οποίο δεν έχει χω-
ρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας 
ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δη-
μόσιο, έχουν:

α) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδο-
τικό δικαίωμα με προϋποθέσεις 
που αυξάνονται με τις διατάξεις 
του άρθ. 10 του ν. 3863/2010 και 
ισχύουν από 1/1/2011 ή

β) όσοι επιλέγουν να χρησιμο-
ποιήσουν τις διατάξεις του άρθ. 
10 του ν.3863/2010 με προϋπο-
θέσεις που μεταβλήθηκαν, καίτοι 
έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, με 
τις προγενέστερες διατάζεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Α) Άνδρας 56 ετών με 10.000 βα-
ρέα ένσημα, ο οποίος έχει ήδη 
θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη 
σύνταξη με τη συμπλήρωση του 
60ού έτους της ηλικίας, μπορεί 
να αναγνωρίσει πλασματικούς 
χρόνους προκειμένου να συνταξι-
οδοτηθεί με 10.500 εκ των οποί-
ων 7.500 βαρέα στην ηλικία των 
55 ετών και 9 μηνών.

Β) Άνδρας 59 ετών, που συμπλη-
ρώνει 10.500 ημέρες ασφάλισης 
στο τέλος του 2010 με αναγνώρι-
ση στρατιωτικής υπηρεσίας, μπο-
ρεί να επιλέξει να μην αναγνωρί-
σει τη στρατιωτική υπηρεσία και 
να αναγνωρίσει σπουδές ή κενά 
διαστήματα για να συμπληρώσει 
τα 10.500 το 2011 και να λάβει 
πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρω-
ση 10.800 ημερών ασφάλισης.

Επισημαίνουμε ότι, εφόσον για τη 
συνταξιοδότηση γίνεται επιλογή 
διατάξεων στις οποίες το δικαί-
ωμα θεμελιώνεται το 2010 (π.χ. 
συνταξιοδότηση στα 50 ή στα 55 
των μητέρων οι οποίες είχαν ανή-
λικο παιδί όταν είχαν 5500 ημέρες 
ασφάλισης, διάταξη που ίσχυε για 
θεμελίωση μέχρι 31/12/2010) 
δεν είναι δυνατή η αναγνώριση 
πλασματικών χρόνων ούτε για 
θεμελίωση ούτε για προσαύξηση 
του ποσού της σύνταξης.
Σημειώνεται ότι, δεν είναι δυνατό 
να κάνουν χρήση των συγκεκρι-
μένων διατάξεων ασφαλισμένοι 
του Δημοσίου, οι οποίοι πριν τον 
διορισμό τους είχαν ασφάλιση 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού δεν θεμελι-

ώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
με τις προϋποθέσεις συνταξιοδό-
τησης που διαμορφώνονται και 
ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 
10 του ν. 3863/2010.

Αντίθετα, τέως ασφαλισμένος στο 
Δημόσιο ο οποίος στη συνέχεια 
ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 
θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαί-
ωμα από 1.1.2011 και εφεξής με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 
του ν. 3863/2010, έχει τη δυνα-
τότητα αναγνώρισης τυχόν κενών 
διαστημάτων ασφάλισης με βάση 
τις παρούσες διατάξεις.

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ο χρόνος ο οποίος μπορεί να 
αναγνωριστεί δεν μπορεί να εί-
ναι λιγότερος από έναν πλήρη 
ημερολογιακό μήνα (25 ημέρες 
ασφάλισης) σε κάθε περίπτωση 
κενού ασφάλισης μεταξύ περιό-
δων ασφάλισης.
Δηλαδή, δεν μπορεί, με τις πα-
ρούσες διατάξεις, να αναγνωρι-
στεί χρόνος για ημερολογιακό 
μήνα για τον οποίο έχει ήδη χω-
ρήσει ασφάλιση έστω και για μία 
ημέρα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Α) Ασφαλισμένος για μία (1) ημέρα 
τον 6/2006 και δύο (2) ημέρες τον 
7/2006 δεν μπορεί να αναγνωρί-
σει χρόνο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ είτε για τον Ιούνιο/2006 
είτε για τον Ιούλιο/2006.

Β) Ασφαλισμένος με κενό στην 
ασφάλιση από 5/6/2007 έως 
20/8/2007 μπορεί να αναγνωρί-
σει 25 ημέρες ασφάλισης μόνο 
για τον Ιούλιο/2007.

Ο συνολικός χρόνος ο οποίος 
μπορεί να αναγνωριστεί και κατ’ 

επέκταση να συνυ-
πολογιστεί τόσο για 
τη θεμελίωση συντα-
ξιοδοτικού δικαιώμα-
τος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 
10 του ν. 3863/2010, 
όσο και για την προ-
σαύξηση του ποσού 
της σύνταξης, καθο-
ρίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε:

α) τέσσερα (4) έτη ή 
σαράντα οχτώ (48) 
μήνες για όσους θε-
μελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα εντός 
τους έτους 2011

β) πέντε (5) έτη ή εξήντα (60) μή-
νες για όσους θεμελιώνουν συ-
νταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 
έτους 2012

γ) έξι (6) έτη ή εβδομήντα δύο 
(72) μήνες για όσους θεμελιώ-
νουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
εντός του έτους 2013

δ) επτά (7) έτη ή ογδόντα τέσσε-
ρις (84) μήνες για όσους θεμελι-
ώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
από 1.1.2014 και μετέπειτα.
Επισημαίνεται ότι, χρόνοι ασφά-
λισης που έχουν αναγνωριστεί 
βάσει άλλων διατάξεων αφαι-
ρούνται από τον συνολικό χρό-
νο που μπορεί να αναγνωρίσει ο 
ασφαλισμένος κατ’ ανώτατο όριο, 
ανάλογα με το έτος θεμελίωσης 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 10 του ν. 3863/2010.
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμ-
βάνεται υπόψη τόσο για θεμελί-
ωση όσο και για προσαύξηση του 
ποσού της σύνταξης.

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗ-
ΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.

Η αίτηση για την αναγνώριση 
μπορεί να υποβληθεί οποτεδήπο-
τε, προκειμένου όμως να ληφθεί 
υπόψη για τη θεμελίωση συνταξι-
οδοτικού δικαιώματος θα πρέπει 
να έχουν πραγματοποιηθεί τουλά-
χιστον 3.600 ημέρες πραγματικής 
ή και προαιρετικής ασφάλισης.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος 56 
ετών που μέχρι 31/12/2010 έχει 
πραγματοποιήσει 9.500 ημέρες 
στη μεικτή ασφάλιση και ζητά να 
αναγνωρίσει 48 μήνες από στρατό 
και σπουδές ή κενά διαστήματα, 
συμπληρώνει τις απαιτούμενες 
10.500 ημέρες ασφάλισης μέσα 
στο 2011, οπότε κατοχυρώνει το 
δικαίωμα συνταξιοδότησης στο 
58° έτος της ηλικίας
Προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, 
θα πρέπει να έχει πραγματοποιή-
σει 10.800 ημέρες ασφάλισης, οι 
οποίες μπορούν να συμπληρω-
θούν:

α) με τους 48 μήνες της αναγνώ-
ρισης ή

β) με εργασία ή

γ) με προαιρετική ασφάλιση.

Εφόσον δεν επιθυμεί να προβεί 
στην αναγνώριση πριν από την 
υποβολή της αίτησης για συντα-
ξιοδότηση, μπορεί να υποβάλλει 
το σχετικό αίτημα ταυτόχρονα με 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
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Φίλες και φίλοι πολύτεκνοι,
Δεν θέλω να αποδεχθώ τον χωρισμό 
των Ελλήνων και μάλιστα των πολυ-
τέκνων σε αριστερούς και δεξιούς, 
προοδευτικούς και συντηρητικούς, 
δημοκράτες ή κάθε είδους πολιτική 
διάκριση και τον εγκλωβισμό μας σε 
σχήματα της Νέας Τάξης Πραγμάτων 
ή του δυτικού νεωτερισμού αν το θέ-
λετε.
      Προτιμώ να κάνω διαχωρισμό και 
να διακρίνω τους Έλληνες σ’ αυτούς 
που κατανοούν την ιστορική συνέ-
χεια του Ελληνισμού κατά τις τελευ-
ταίες χιλιετίες, άρα αγωνιούν και εν-
διαφέρονται γι’ αυτήν, και σ’ αυτούς 
τους Έλληνες που αδιαφορούν για 
όλα τα παραπάνω και ζουν στον κό-
σμο τους.
      Ίσως αυτά που θα γράψω για την 
δεύτερη ομάδα δεν θα είναι αρεστά 
και θα φανούν ενοχλητικά… Αγαπη-
τοί μου δεν συνηθίζω να χαϊδεύω 
αυτιά, συνεπώς δεν σκοπεύω να το 
κάνω τώρα.
      Δεν πέρασε πολύς καιρός από τις 
πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές 
και λεγόμενες Δημοτικές και είναι 
αδήριτη ανάγκη να σας απευθύνω 
μέσα από την επιστολή μου αυτή 
ένα μήνυμα που βγαίνει ένα χρόνο 
μετά και πρέπει να αναλυθεί αν θέ-
λουμε στο μέλλον να μην κάνουμε 
τα ίδια λάθη, τα οποία στη συνέχεια 
σηματοδοτούν την πορεία μας ως 
πολυτεκνική κοινότητα.
      Αν πιστεύετε στην ομαδικότητα 
αλλά και στην συγκρότηση δυνατού 
λόγου, πιστευτού κι εφαρμόσιμου 
από τις Δημοτικές Αρχές και τους 
αιρετούς άρχοντες, που έχουν κατά 
κάποιο τρόπο τις τύχες μας στα χέρια 
τους, πρέπει να συγκεκριμενοποιή-
σουμε τις απαιτήσεις μας ως πολυ-

τεκνική κοινότητα και ως Σύλλογος 
και να απαιτούμε να εφαρμόζουν οι 
εκλεγμένοι άρχοντες πολιτικές που 
θα έχουν στόχο την ελάφρυνση και 
υποβοήθηση των ενεργειών των 
πολύτεκνων και πολυμελών οικο-
γενειών, ώστε να απολαμβάνουν τα 
αγαθά επ’ ωφελεία του συνόλου και 
του Έθνους. Διότι κυρίαρχος στόχος 
μας ως πολύτεκνοι είναι η ανανέωση 
και αναγέννηση του πληθυσμού της 
πατρίδας μας. Οι πολιτικές που πρέ-
πει να εφαρμόζονται πρέπει να είναι 
κάθετες και οριζόντιες και σύμφωνα 
με το άρθρο 21 παρ. 2,3 του Συντάγ-
ματος που επιτάσσει ότι “το κράτος 
έχει υποχρέωση να προστατεύει την 
πολύτεκνη οικογένεια, την μητρότη-
τα και την παιδική ηλικία”.
      Για να εφαρμοστούν τέτοιες πο-
λιτικές πρέπει να επιδιώκουμε να 
έχουμε στα δημοτικά συμβούλια 
εκλεγμένους πολύτεκνους, οι οποίοι 
θα είναι οι θεματοφύλακες της τή-
ρησης των νόμων του Συντάγματος 
και της εφαρμογής τους επ’ ωφελεία 
του πολυτεκνικού κόσμου.
      Αυτό δεν παρατηρείται κατά τη 
διάρκεια των εκλογών και οι πολύ-
τεκνες οικογένειες λόγω μικροσυμ-
φερόντων και συγγενικών υποχρεώ-
σεων ξεχνούν το γενικό συμφέρον, 
με αποτέλεσμα όσες και όσοι πολύ-
τεκνες-οι, θέτουν υποψηφιότητα για 
τις εκλογές δεν έχουν και την πρέ-
πουσα αντιμετώπιση. Το αποτέλε-
σμα είναι να απογοητεύονται και να 
αποθαρρύνονται από τον αγώνα της 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων των 
πολυτέκνων. 
      Ο γράφων δεν επεδίωξε να επη-
ρεάσει το εκλογικό σώμα των πο-
λυτέκνων αλλά ως Πρόεδρος του 
Συλλόγου προέτρεψε πολλούς συ-

ναδέλφους να συμμετέχουν σε διά-
φορους εκλογικούς συνδυασμούς.
      Εν κατακλείδι γεννάται το ερώτη-
μα, όταν μια πολύτεκνη οικογένεια 
έχει πάνω από πέντε (5) σταυρούς 
δεν περισσεύει ένας ή δύο (2) σταυ-
ροί ανάλογα με τον αριθμό των με-
λών της οικογένειας για τον συμμε-
τέχοντα στις εκλογές, όποιος κι αν 
είναι αυτός , σήμερα είμαι εγώ αύ-
ριο κάποιος άλλος Πρόεδρος. Του-
λάχιστον θα έχουμε κάποια φωνή 
με θεσμικό ρόλο να φωνάζει και να 
απαιτεί για τα δίκαια μας στις τοπικές 
κοινωνίες;
      Δεν θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω 
τις διεκδικήσεις που έκανα ως Πρό-
εδρος και έφεραν σημαντικά απο-
τελέσματα πάντα επ’ ωφελεία του 
πολυτεκνικού κόσμου και μάλιστα 
σε όλους τους Δήμους του νομού 
Δράμας.
      Πιστεύω ακράδαντα ότι οι πολύ-
τεκνοι έχουν και διατηρούν το στοι-
χείο της συνοχής και αλληλεγγύης 
που το αποδεικνύουν με τον τρόπο 
ζωής τους αλλά και θα το πράττουν 
όταν χρειαστεί.
      Στις μέρες που ζούμε έχουμε 
ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε αυτή την 
κοινωνική συνοχή για να αντιμετω-
πίσουμε την οικονομική αλλά πρω-
τίστως ηθική κρίση που μαστίζει την 
κοινωνία μας.
      Εμείς οι πολύτεκνοι έχουμε το 
Θεό προστάτη μας και αυτός μας 
οδηγεί.
      Σας εύχομαι καλό χειμώνα και 
το κεφάλι μας ψηλά αγέρωχα με αξι-
οπρέπεια και αγάπη όλα θα ξεπερα-
στούν. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα είναι μαζί σας, όπως 
άλλωστε το πράττει τόσα χρόνια 
τώρα.

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

την αίτηση για συνταξιοδότηση - έτσι ώστε η 
εξόφληση των οφειλών να γίνει με παρακρά-
τηση από τη σύνταξη - ζητώντας να θεμελιω-
θεί το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα στο χρόνο 
του οποίου τις προϋποθέσεις θέλει να κατοχυ-
ρώσει, δηλ. το 2011.

1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ.

Στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώρι-
ση υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση για 
συνταξιοδότηση, μετά την ολοκλήρωση της 
ανακεφαλαίωσης, οι υπηρεσίες απονομών θα 
πρέπει να ενημερώνουν τις υπηρεσίες εσό-
δων για το χρόνο στον οποίο θεμελιώνεται το 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνοντας υπό-

ψη και το χρόνο που ζητά να αναγνωρίσει ο 
ασφαλισμένος.

2.ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ 
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗ-
ΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Στην περίπτωση που η αίτηση για την αναγνώ-
ριση υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από 
αυτόν της υποβολής της αίτησης για συνταξι-
οδότηση και δεν έχει προηγηθεί η ανακεφα-
λαίωση του χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμέ-
νος με αίτησή του ενημερώνει την αρμόδια 
υπηρεσία εσόδων για τον χρόνο που επιθυμεί 
να αναγνωρίσει και για τον χρόνο θεμελίωσης, 
αναλαμβάνοντας και την σχετική ευθύνη στην 
περίπτωση που, κατά την επεξεργασία της αί-
τησης για συνταξιοδότηση διαπιστωθεί ότι, το 
δικαίωμα του δε θεμελιώνεται στο έτος του 

οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.

Δ. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙ-
ΤΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ του εν λόγω χρόνου απαιτείται αίτηση 
(Υπόδειγμα 1) του ασφαλισμένου στο Υποκα-
τάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ Τμήμα Εσόδων του τόπου 
κατοικίας του συνοδευόμενης από:

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία 
θα δηλώνεται ότι:

•ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν 
έχει αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα ασφάλισης, 
ούτε θα υποβληθεί στο μέλλον παρόμοιο αί-
τημα.
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