ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Παρέμβαση της ΚΕΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
για την αναγνώριση του χρόνου προεγγραφής στο πρώην ΤΕΒΕ (νυν ΟΑΕΕ)
με σκοπό τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
21 Δεκεμβρίου 2009

Με παρέμβασή της η ΚΕΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
κ. Ανδρέα Λοβέρδο, με παράλληλη κοινοποίηση προς τον Υφυπουργό, κ. Γεώργιο
Κουτρουμάνη, θέτει το θέμα της αναγνώρισης του χρόνου προεγγραφής στο πρώην
ΤΕΒΕ (νυν ΟΑΕΕ) με σκοπό τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Αναλυτικότερα το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Πολλά μέλη των Επιμελητηρίων της χώρας θέτουν κατ’ επανάληψη το ζήτημα της
αναγνώρισης του χρόνου προ εγγραφής στο πρώην ΤΕΒΕ (νυν ΟΑΕΕ) ώστε να
θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αναφορικά με το θέμα αυτό της αναγνώρισης
χρόνου προεγγραφής στα μητρώα των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σας θα θέλαμε να σας
υπενθυμίσουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 116/1988 ( Κανονισμός Παροχών
πρώην ΤΕΒΕ) ο χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, με βάση τον οποίο θεμελιώνεται το
συνταξιοδοτικό δικαίωμα και προσδιορίζεται το ποσό της συντάξεως διακρίνεται σε χρόνο
πραγματικό και χρόνο από αναγνώριση. Θεωρείται, εκτός των άλλων, και ο χρόνος της
άσκησης επαγγέλματος που ασφαλίζεται στο ΤΕΒΕ υποχρεωτικά εφόσον έχει διανυθεί
στην τελευταία δεκαετία πριν από την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου. Ο
εν λόγω χρόνος δε μπορούσε να υπερβαίνει τα 7,5 έτη και θεωρείται χρόνος πραγματικός,
από τον οποίο τα 5 έτη λαμβάνονται υπόψη τόσο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, ενώ τα υπόλοιπα 2,5
έτη μόνο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νυν ισχύοντος Καταστατικού του Οργανισμού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Δ. 258/2005), οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ ή σε περίπτωση
θανάτου τους, οι δικαιούχοι σύνταξης δύνανται να αναγνωρίσουν με εξαγορά ύστερα από
αίτησή τους, τους παρακάτω χρόνους: α) το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, β) το χρόνο
φυλάκισης, αιχμαλωσίας, ομηρίας κλπ., γ) το χρόνο υπηρεσίας στο Δημόσιο. Συνεπώς, από
τις νυν ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται πλέον δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου για
άσκηση ασφαλιστέου επαγγέλματος κατά την τελευταία δεκαετία προ της εγγραφής στα
μητρώα του ΟΑΕΕ.
Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ με την αρ. 4602/1.8.2007 γνωμοδότησή
της απεφάνθη ότι δεν προβλέπεται στις διατάξεις του ΠΔ 258/05 η αναγνώριση χρόνου
προ εγγραφής και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζεται χρόνος προ εγγραφής. Με βάση αυτή
την άποψη ο ΟΑΕΕ, εξετάζει τα συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβάλλονται από την
1.1.2007 και αφορούν αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής με βάση τις ισχύουσες διατάξεις
του Π.Δ. 258/2005 και όχι τις διατάξεις του Π.Δ. 116/1988 (μόνο όσες αιτήσεις
αναγνώρισης χρόνου προ εγγραφής και συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως
31.12.2006 κρίνονται με βάση τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Κανονισμού Παροχών του
πρώην ΤΕΒΕ δηλαδή του Π.Δ. 116/1998).
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η διαφοροποίηση του συστήματος εξέτασης αιτημάτων αναγνώρισης συντάξιμου
χρόνου με μόνο κριτήριο τη χρονική στιγμή υποβολής τους δημιουργεί καταστάσεις άνισης
και άδικης μεταχείρισης, χωρίς αυτό να είναι στις προθέσεις της πολιτείας. Πιο
συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι η μη αναφορά της δυνατότητας αναγνώρισης χρόνου προ
εγγραφής στο ισχύον Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Π.Δ. 258/2005) αποτελεί μια ορθή επιλογή που καθιστά όλους τους επαγγελματίες
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υπεύθυνους ώστε να επιδιώκουν την άμεση εγγραφή τους στα μητρώα του Οργανισμού και
να καταβάλλουν τις εισφορές τους, εκπληρώνοντας τη σχετική υποχρέωση τους και
συμβάλλοντας στην οικονομική βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ. Δεδομένου όμως ότι μέχρι την
31.12.2006 υπήρχε η δυνατότητα, για επαγγελματίες που ήταν ήδη ασφαλισμένοι στον
ΟΑΕΕ, να αιτούνται την αναγνώριση χρόνου άσκησης επαγγέλματος προς της εγγραφής
τους στα μητρώα του πρώην ΤΕΒΕ (νυν ΟΑΕΕ) ως συντάξιμου χρόνου, θεωρούμε άδικο
να σταματήσει αυτή η δυνατότητα για την ίδια κατηγορία ασφαλισμένων με μόνη
δικαιολογητική βάση το ότι η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μετά την 1.1.2007. Θα ήταν
δικαιότερο να διατηρηθεί η δυνατότητα αυτή για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ που
ήδη ήταν ασφαλισμένοι μέχρι την 1.1.2007 και γνώριζαν τη δυνατότητα που παρείχε το
Π.Δ. 116/1988 (αποφεύγοντας έτσι τον αιφνιδιασμό τους) και να καταργηθεί αυτή η
δυνατότητα για τους ασφαλιζόμενους στον ΟΑΕΕ από την 1.1.2007 και μετά, δηλαδή τους
ασφαλιζόμενους στο νέο καθεστώς του Οργανισμού, που διέπονται από το Π.Δ. 258/2005.
Για το λόγο αυτό ζητούμε την προσθήκη μεταβατικής διάταξης στο Π.Δ. 258/2005 κατά
τρόπο ώστε να διατηρηθεί σε ισχύ η δυνατότητα που παρείχε το Π.Δ. 116/1988 για
αναγνώριση χρόνου άσκησης επαγγέλματος προς της εγγραφής τους στα μητρώα του
πρώην ΤΕΒΕ (νυν ΟΑΕΕ) ως συντάξιμου χρόνου, δυνατότητα η οποία θα ισχύει μόνο για
όσους έχουν ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ μέχρι την 31.12.2006.
Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα μας,
Μετά τιμής,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Κασιμάτης»

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην απάντηση του στην
ΚΕΕΕ, αφού ανέφερε την κείμενη νομοθεσία και επιβεβαίωσε την εκτίμηση της
ΚΕΕΕ για την εφαρμογή της και τις ελλείψεις της, δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το
ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της ευρύτερης νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα αναλάβει
για τα θέματα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, με βάση το σχετικό
κοινωνικό διάλογο που διεξάγει.
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