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Άξζξν 41
Άξζξν πξψην
1.Δηθαηνχρνη
α) Αζθαιηζκέλνο ηνπ Τακείνπ εθόζνλ έηπρε θύξηαο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ή νξηζηηθήο
αλαπεξίαο από θνξέα αζθάιηζεο, δηθαηνύηαη εθάπαμ βνεζήκαηνο εάλ έρεη ζπκπιεξώζεη κέρξη
ηελ έθδνζε ηεο πξώηεο ζπληαμηνδνηηθήο ηνπ απόθαζεο θαη όρη ηεο ηπρόλ κεηαγελέζηεξεο
απόθαζεο αλαζεώξεζεο ή αλαπξνζαξκνγήο ηεο ζύληαμεο, εμήληα (60) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο
κεληαίεο θαηαβνιέο ζηνλ Κιάδν Πξόλνηαο ηνπ Τακείνπ. Ηκέξεο εξγαζίαο πνπ αζθαιίδνληαη
ζην ηακείν θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαηαζηαηηθνύ όηαλ ηπρόλ πξαγκαηνπνηνύληαη
κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο απόθαζεο ή θαη γεληθά από ζπληαμηνύρνπο δελ
ππνινγίδνληαη νύηε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εμήληα (60) θαηαβνιώλ νύηε γηα ηνλ ππνινγηζκό
ηνπ κηζζνύ αιιά νύηε θαη ζε θακία άιιε πεξίπησζε.
Πιήξεηο κεληαίεο θαηαβνιέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ λννύληαη απηέο πνπ
πεξηιακβάλνπλ εηζθνξέο 25 εκεξώλ εμαήκεξεο ή 22 εκεξώλ πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο
απαζρόιεζεο κε πιήξεο σξάξην γηα θάζε κέξα. Τπρόλ κε πιήξεηο θαηαβνιέο ζπκπιεξώλνληαη
κε πξνεγνύκελεο. Πεξηζζόηεξεο ησλ 25 ή 22 εκεξώλ απαζρόιεζεο κε πιήξεο σξάξην θαηά ηνλ
απηό εκεξνινγηαθό κήλα, πξνζκεηξνύληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηπρόλ κε πιήξσλ θαηαβνιώλ
άιισλ κελώλ ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, εθόζνλ γη’ απηέο έρνπλ ππνινγηζζεί εηζθνξέο θαη
ζηνλ θύξην ζπληαμηνδνηηθό θνξέα. Σε θακία όκσο πεξίπησζε δελ ζα ππνινγηζζνύλ
πεξηζζόηεξεο από δώδεθα (12) πιήξεηο κεληαίεο θαηαβνιέο γηα ην ίδην εκεξνινγηαθό έηνο. Οη
εηζθνξέο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ εηζπξαρζεί, αξθεί λα έρνπλ βεβαησζεί λόκηκα.
Οη δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο
αζθαιηζκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζρεηηθέο αηηήζεηο γηα ιήςε εθάπαμ βνεζήκαηνο θαη
εθθξεκνύλ ζην Τακείν.
Οη μελνδνρνυπάιιεινη αζθαιηζκέλνη ηνπ Σακείνπ Αζθαιίζεσο Ξελνδνρνυπαιιήισλ,
πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξε έηε ζην επάγγεικα ηνπ
μελνδνρνυπαιιήινπ θαη εθαηφλ νγδφληα (180) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο κεληαίεο θαηαβνιέο
ζηνλ θιάδν ηνπ Κεθαιαίνπ Πξφλνηαο ηνπ Σακείνπ, κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο λα δεηήζνπλ
ηε ιήςε εθάπαμ ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο.
Η άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ μελνδνρνυπαιιήινπ απνδεηθλχεηαη απφ αληίζηνηρε
αζθάιηζε ζε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ηεο εκεδαπήο, ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ
Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ρψξαο κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί δηκεξήο ζχκβαζε
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο επνρηαθά ζχκθσλα κε ηελ νηθεία ζπιινγηθή ζχκβαζε
εξγαζίαο, νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζηνλ ίδην εξγνδφηε επί δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε γηα
εθαηφ (100) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο θάζε έηνο, πξνζκεηξείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηεο εηθνζαεηίαο ζην επάγγεικα θαη ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε θαηά ηα
αλσηέξσ έηε. (άξζξν 23 ηνπ Ν.2768/99)
β) Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εηθνζαεηίαο ζην επάγγεικα ηνπ μελνδνρνϋπαιιήινπ γηα ηελ
θαηαβνιή εθάπαμ βνεζήκαηνο θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν
2768/99, ιακβάλνληαη ππόςε θαη νη ρξόλνη ζηξάηεπζεο, ινρείαο, θύεζεο θαη επαγγεικαηηθήο
επηκόξθσζεο όηαλ ηειεπηαίν επάγγεικα πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ θαη πξώην κεηά ην πέξαο ηνπ ήηαλ
απηό ηνπ μελνδνρνϋπαιιήινπ.

γ) Δάλ αζθαιηζκέλνο, πνπ έρεη ηηο πξνϋπνζέζεηο κηαο εθ ησλ πξνεγνπκέλσλ ππνπαξαγξάθσλ,
απνβηώζεη πξηλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα λα ιάβεη ην εθάπαμ βνήζεκα ή ζηελ πεξίπησζε ηεο
ππνπαξαγξάθνπ 1α θαη πξηλ αθόκα ζπληαμηνδνηεζεί, δηθαηνύηαη ην βνήζεκα εμ ηδίνπ θαη όρη εθ
παξαγώγνπ δηθαηώκαηνο εθείλα θαη κόλν ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ πνπ ηπρόλ ζα ιάβνπλ εμ
αηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζύληαμε από ηνλ θύξην ζπληαμηνδνηηθό θνξέα, ζηα νπνία θαηαλέκεηαη
ην πνζόλ ηνπ βνεζήκαηνο θαηά ηνλ ιόγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζύληαμε.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ εδάθην, δελ ππάξρνπλ
πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη ζχληαμε εμαηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ην εθάπαμ
βνήζεκα ρνξεγείηαη ζηνλ επηδψληα ζχδπγν θαη ζηα ηέθλα απηνχ αλάινγα κε ην
θιεξνλνκηθφ ηνπο δηθαίσκα. (Ν.2556/97)

2. Πνζφ εθάπαμ βνεζήκαηνο
α) Τν πνζό ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο ηζνύηαη κε ην γηλόκελν ηνπ από ηελ παξάγξαθν απηή
νξηδνκέλνπ «κηζζνύ» ηνπ αζθαιηζκέλνπ επί ηνλ αξηζκό ησλ εηώλ αζθάιηζήο ηνπ ζηνλ Κιάδν
Πξόλνηαο, γηα ην ηκήκα απηνύ κέρξη ………, πξνζαπμεκέλν θαηά ην γηλόκελν ηνπ 50% ηνπ επί
πιένλ κηζζνύ γηα ηνλ νπνίν θαηαβιήζεθαλ λόκηκα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, επί ηνλ αξηζκό ησλ
εηώλ αζθάιηζεο.
β) Πξνθεηκέλνπ πεξί αζθαιηζκέλσλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηξηαθόζηεο εμήληα (360) πιήξεηο
κεληαίεο θαηαβνιέο ζηνλ Κιάδν Πξόλνηαο ηνπ Τακείνπ, ην πην πάλσ βνήζεκα πξνζαπμάλεηαη
θαηά πέληε (5) κηζζνύο, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή απηήο ηεο παξαγξάθνπ.
γ) Γηα ηελ εμεύξεζε ησλ εηώλ αζθάιηζεο, θάζε έηνο αζθάιηζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δώδεθα
(12) κήλεο ησλ είθνζη πέληε (25) εκεξώλ εξγαζίαο κε πιήξεο σξάξην θαη γηα ηηο νπνίεο
θαηαβιήζεθαλ θαη νη λόκηκεο εηζθνξέο. Αλ θαηά ην άζξνηζκα ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο θαη κεηά
ηνλ ππνινγηζκό ησλ πιήξσλ εηώλ, απνκέλεη δηάζηεκα έμη (6) θαη πάλσ κελώλ, ινγίδεηαη σο
πιήξεο έηνο, ελώ δηάζηεκα θάησ ησλ έμη (6) κελώλ, δελ ιακβάλεηαη ππόςε.
δ) Γηα ηελ εμεύξεζε ηνπ θαηά ηελ παξάγξαθν απηή «κηζζνύ» ζε θάζε πεξίπησζε παξνρήο
εθάπαμ βνεζήκαηνο, ιακβάλεηαη σο αθεηεξία ε ηειεπηαία εκέξα αζθάιηζεο ηνπ δηθαηνύρνπ
ζην ηακείν, κέρξη λα ζπκπιεξσζνύλ απνδνρέο γηα ηηο νπνίεο ππνινγίζζεθαλ αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ζην ηακείν εμαθνζίσλ (600) εκεξώλ εξγαζίαο κε πιήξεο σξάξην(γηα εμαήκεξε
απαζρόιεζε)ή πεληαθνζίσλ είθνζη νρηώ (528) εκεξώλ εξγαζίαο κε πιήξεο σξάξην (γηα
πελζήκεξε απαζρόιεζε)πξνζαπμεκέλεο κε δπν (2) δώξα ενξηώλ θαη δπν (2) επηδόκαηα αδείαο,
πνπ λα αληηζηνηρνύλ ζε απνδνρέο πιήξσλ εηώλ. Τν άζξνηζκα απηώλ δηαηξείηαη δηα ηνπ 24.
ε) Μέζα ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πην πάλσ θξίζηκεο δηεηίαο), νη
απνδνρέο ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηελ εμεύξεζε ηνπ «κηζζνύ», δελ
επηηξέπεηαη λα μεπεξλνύλ εηεζίσο ην 10% ησλ απνδνρώλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, πέξαλ ηεο
ππέξβαζεο πνπ δηθαηνινγείηαη από Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Δξγαζίαο, Γηαηηεηηθέο Απνθάζεηο,
Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο, δηαηάμεηο λόκσλ ή άιιεο γεληθήο θαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο
δηαηάμεηο.
3. Επηζηξνθή εηζθνξψλ
α) Αζθαιηζκέλνο πνπ εμέξρεηαη από ην επάγγεικα ηνπ Ξελνδνρνϋπαιιήινπ θαη δελ δηθαηνύηαη
πνζνύ εθάπαμ βνεζήκαηνο, ιόγσ κε ζπκπιεξώζεσο ησλ απαηηνύκελσλ από ην θαηαζηαηηθό
πξνϋπνζέζεσλ, δηθαηνύηαη επηζηξνθήο εηζθνξώλ πνπ αλαινγνύλ ζηνλ θιάδν Πξόλνηαο ,εθόζνλ
θαηά ηελ έμνδό ηνπ από ην επάγγεικα ηνπ μελνδνρνϋπαιιήινπ έρεη ζπκπιεξώζεη εμήληα (60)
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο κεληαίεο θαηαβνιέο ζηνλ θιάδν, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξ.1α θαη ηεο παξ. 8.

ηνπο κε δηθαηνχκελνπο εθάπαμ βνεζήκαηνο επηζηξέθνληαη νη εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ
πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζε θνξείο αζθάιηζεο πξφλνηαο, εληφθσο, κε επηηφθην ην εθάζηνηε
ρνξεγνχκελν γηα ηηο θαηαζέζεηο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζηελ Σξάπεδα Ειιάδνο.(άξζξα 38,56 ηνπ Ν 2084/92)
ηνπο κε δηθαηνχκελνπο εθάπαμ βνεζήκαηνο θαηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία ή ην
επάγγεικα γηα ην νπνίν αζθαιίζηεθαλ ζε θνξέα πξφλνηαο γηα ρξφλν αζθάιηζεο
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά απφ αίηεζή ηνπο ε νπνία ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε,
επηζηξέθνληαη νη αηνκηθέο ηνπο εηζθνξέο, εληφθσο απφ ηνλ ρξφλν είζπξαμήο ηνπο.(άξζξν 9
ηνπ Ν 2335/95)
γ) Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ην ίδην δηθαίσκα κε ηηο πην πάλσ πξνϋπνζέζεηο,
έρνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ.1γ ηνπ άξζξνπ απηνύ.
4. Άζθεζε δηθαηψκαηνο
Γηα ηε ιήςε εθάπαμ βνεζήκαηνο νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) Σπληαμηνδνηηθή απόθαζε όηαλ ε ζπληαμηνδόηεζε απνηειεί πξνϋπόζεζε θαηαβνιήο ηνπ
εθάπαμ βνεζήκαηνο.
β) Βεβαίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ή ησλ ηειεπηαίσλ εξγνδνηώλ πνπ λα αλαθέξεηαη ζηα πέληε (5)
ηειεπηαία ρξόληα ηεο απαζρόιεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο μελνδνρνϋπαιιήινπ από ηελ νπνία
λα πξνθύπηνπλ ν ρξόλνο ηεο απαζρόιεζεο ηνπ νη ηαθηηθέο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ θαη ε
εηδηθόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ.
γ) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/86 ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ε απνρώξεζε ή ε ζπλέρηζε
άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ μελνδνρνϋπαιιήινπ, ηα μελνδνρεία πνπ εξγάζζεθε εάλ έρεη
ήδε πάξεη εθάπαμ βνήζεκα ή ηνπ έρνπλ επηζηξαθεί νη εηζθνξέο από ην ΤΑΞΥ.
δ) Τα βηβιηάξηα αζζελείαο πξνθεηκέλνπ λα ζεκεησζεί ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Ο ζπληαμηνύρνο
θαη ν απνρσξώλ από ην επάγγεικα μελνδνρνϋπάιιεινο γηα λα ιάβεη ην εθάπαμ βνήζεκα,
ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηα βηβιηάξηα αζζελείαο γηα αθύξσζε.
5. Λήςε απνθάζεσλ θαη άζθεζε αλαζεψξεζεο
α) Τν αξκόδην όξγαλν ηνπ Τακείνπ εθδίδεη ηελ απόθαζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ εθάπαμ
βνεζήκαηνο ή γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εηζθνξώλ, όπνπ απηή πξνβιέπεηαη, ν δε δηθαηνύρνο
κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζεώξεζή ηεο, γηα κία κόλν θνξά, κέζα ζε ηξεηο κήλεο από ηελ
γλσζηνπνίεζή ηεο ζε απηόλ.
β) Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Τακείνπ, κπνξεί θαη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία λα πξνβαίλεη
ζηελ αλαζεώξεζε ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ.
γ) Πνζό ην νπνίν, κεηά από αλαζεώξεζε, ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί ζην Τακείν, εηζπξάηηεηαη
άηνθα ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο δόζεηο πνπ ηπρόλ νξίδεη ε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ΚΔΓΔ. Δπίζεο άηνθα θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνύρν ην πνζόλ πνπ ηπρόλ ζα δηθαησζεί από
ηελ απόθαζε ηνπ Γ.Σ. κεηά ηελ πην πάλσ αλαζεώξεζε.
6. Απαξάγξαπην ηνπ δηθαηψκαηνο
Τν δηθαίσκα γηα ηε ιήςε εθάπαμ βνεζήκαηνο θαη επηζηξνθήο εηζθνξώλ, όπνπ απηή
πξνβιέπεηαη, είλαη απαξάγξαπην.

7. Εθρψξεζε – Καηάζρεζε – πκςεθηζκφο
Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε ή ε θαηάζρεζε ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο πνπ ρνξεγεί ην Τακείν.
Πξνθεηκέλνπ πεξί δηαηξνθήο ζπδύγνπ, θαηηόλησλ ή αληόλησλ, επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε ηνπ
ελόο ηξίηνπ (1/3) ηνπ πνζνύ, κεηά από απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ.
Σπκςεθηζκόο κε ηα ρνξεγνύκελα από ην Τακείν βνεζήκαηα επηηξέπεηαη κόλν πξνο απόζβεζε
νθεηιώλ ησλ δηθαηνύρσλ ή ηνπ αζθαιηζκέλνπ από ηνλ νπνίν θαηέζηεζαλ δηθαηνύρνη, πξνο ην
Τακείν.
8. Επάλνδνο ζην επάγγεικα
α) Αζθαιηζκέλνο πνπ έιαβε εθάπαμ βνήζεκα από ηνλ Κιάδν Πξόλνηαο, ζε πεξίπησζε
επαλόδνπ ηνπ ζε αζθαιηδόκελε εξγαζία, όηαλ εμέιζεη θαη πάιη από ην επάγγεικα, δελ
δηθαηνύηαη δεύηεξν εθάπαμ βνήζεκα, αιιά κόλν επηζηξνθήο αηνκηθώλ εηζθνξώλ, εθόζνλ από
ηελ εθ λένπ ππαγσγή ηνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Τακείνπ, ζπκπιήξσζε εθαηόλ είθνζη(120)
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο κεληαίεο θαηαβνιέο, από ηηο νπνίεο νη ηξηάληα εμ(36) ηνπιάρηζηνλ κέζα
ζηελ ηειεπηαία, πξηλ από ηελ έμνδό ηνπ, πεληαεηία.
Αζθαιηζκέλνο πνπ έιαβε εθάπαμ βνήζεκα από ηνλ Κιάδν Πξόλνηαο ηνπ Τακείνπ πξηλ από ηελ
ηζρύ ηνπ λ. 2768/1999, δελ δηθαηνύηαη δεύηεξν εθάπαμ βνήζεκα αιιά κόλν επηζηξνθήο ησλ
αηνκηθώλ ηνπ εηζθνξώλ, εθόζνλ από ηελ εθ λένπ ππαγσγή ηνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Τακείνπ,
ζπκπιήξσζε εμήληα (60) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο κεληαίεο θαηαβνιέο θαη έιαβε ή ζα ιάβεη κεηά
ηελ 19ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2002 ζύληαμε γήξαηνο ή νξηζηηθήο αλαπεξίαο.
ε πεξίπησζε πνπ νη αζθαιηζκέλνη, κεηά ηελ ιήςε ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο,
απαζρνιεζνχλ ζε εξγαζία αζθαιηζηέα ζην Σακείν, θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, δελ
δηθαηνχληαη δεχηεξν εθάπαμ βνήζεκα αιιά ηελ επηζηξνθή ησλ αηνκηθψλ ηνπο εηζθνξψλ
αηφθσο, εθφζνλ απφ ηνλ ρξφλν ιήςεο ηνπ βνεζήκαηνο απηνχ ζπκπιεξψζνπλ εμήληα(60)
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο κεληαίεο θαηαβνιέο.(άξζξν 23 ηνπ Ν 2798/99)
γ) Αζθαιηζκέλνο πνπ δηθαηώζεθε επηζηξνθήο εηζθνξώλ από ηνλ θιάδν ηνπ Κεθαιαίνπ
Πξόλνηαο, ζε πεξίπησζε επαλόδνπ ηνπ ζε αζθαιηδόκελε ζην Τακείν εξγαζία όηαλ εμέιζεη θαη
πάιη από ην επάγγεικα, ζεσξείηαη όηη ππήρζε γηα πξώηε θνξά ζηελ αζθάιηζε ηνπ Τακείνπ
θαη δηθαηνύηαη λα πάξεη εθάπαμ βνήζεκα ή επηζηξνθή εηζθνξώλ, εθόζνλ πιεξνύληαη νη
αληίζηνηρεο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ, ζε θακία όκσο πεξίπησζε δελ ππνινγίδεηαη ν
πξνεγνύκελνο ρξόλνο ηεο αζθάιηζεο ηνπ, γηα ηνλ νπνίν ηνπ επηζηξάθεθαλ νη εηζθνξέο.
9. Σήξεζε Μεηξψνπ
α) Σην Τακείν ηεξείηαη:
αα) ρσξηζηό αξρείν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, βάζεη ησλ νπνίσλ αλαγλσξίζζεθε ζε θάζε
πεξίπησζε, ην δηθαίσκα παξνρώλ απηνύ ηνπ άξζξνπ. Γηα ην ζθνπό απηό θαηαξηίδεηαη,
ηδηαίηεξα γηα θάζε βνεζεκαηνύρν, θάθεινο πνπ πεξηέρεη όια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά από
ηελ αίηεζε κέρξη ηελ είζπξαμε. Τν αξρείν πεξηιακβάλεη θαη ηνπο θαθέινπο ησλ αηηήζεσλ πνπ
απνξξίθζεθαλ ιόγσ ειιείςεσο ησλ αλαγθαίσλ πξνϋπνζέζεσλ.
ββ) Μεηξών ζην νπνίν εκθαλίδνληαη αιθαβεηηθά ηα νλόκαηα όισλ όζσλ ππέβαιιαλ αίηεζε
γηα ηηο παξνρέο απηνύ ηνπ άξζξνπ. Δηδηθόηεξα ην Μεηξών εκθαλίδεη ην νλνκαηεπώλπκν, ην
παηξώλπκν, ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε, ηνλ αξηζκό θαη
ηελ εκεξνκελία ηεο απόθαζεο γηα ρνξήγεζε ηνπ βνεζήκαηνο, ην πνζό ηνπ βνεζήκαηνο, ηνλ
αξηζκό θαη ηελ εκεξνκελία εληάικαηνο θαη ηελ εκεξνκελία εμόθιεζεο ηνπ εληάικαηνο γηα ηελ
ρνξήγεζε ηνπ βνεζήκαηνο.
β) Σην κεηξών πεξηέρεηαη ζηήιε παξαηεξήζεσλ γηα ηελ αλαγξαθή θάζε άιινπ ρξήζηκνπ
ζηνηρείνπ.
γ) Γηα όζνπο δελ δηθαηώζεθαλ βνεζήκαηνο αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο θαη ε εκεξνκελία ηεο
απνξξηπηηθήο απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ θαη ζηε ζηήιε ησλ παξαηεξήζεσλ ζεκεηώλεηαη
όηη απνξξίθζεθε ε αίηεζε.

10. Πξναηξεηηθή αζθάιηζε
α) Αζθαιηζκέλνο ηνπ Τακείνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε πελήληα (50) ηνπιάρηζηνλ κεληαίεο
θαηαβνιέο ηα ηειεπηαία (5) έηε ηεο εξγαζίαο ηνπ, ή πξνθεηκέλνπ γηα επνρηαθά εξγαδόκελν
(εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο από 1εο Απξηιίνπ κέρξη 31εο Οθησβξίνπ) δεθαέμη (16) κεληαίεο
θαηαβνιέο κέζα ζηηο ηειεπηαίεο επηά (7) πεξηόδνπο ηεο εξγαζίαο ηνπ, δηθαηνύληαη κε αίηεζή
ηνπ, πνπ ζα ππνβάιιεη κέζα ζε πέληε (5) ην πνιύ κήλεο από ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο
αζθαιηζηέαο εξγαζίαο ηνπ, λα δεηήζεη λα αζθαιηζηεί πξναηξεηηθά ζηνλ θιάδν γηα δπν (2)
αθόκε έηε θαη’ αλώηαην όξην, εθόζνλ απαζρνιεζεί ζε αζθαιηζηέα ζην ηακείν εξγαζίαο αιιά
ζε πεξηνρή πνπ δελ έρεη επεθηαζεί ε αζθάιηζή ηνπ ή έρεη απνιπζεί θαηόπηλ θαηαγγειίαο ηεο
ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηνπ έρεη θαηαβιεζεί απνδεκίσζε από ηνλ εξγνδόηε.
β) Ο πξναηξεηηθά αζθαιηδόκελνο, ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θάζε κήλα νιόθιεξν ην πνζό
ηεο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε. Δάλ ζπλερίδεη ηελ εξγαζία ηνπ σο
μελνδνρνϋπάιιεινο ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρεη επεθηαζεί ε αζθάιηζε ηνπ ηακείνπ νη απνδνρέο
επί ησλ νπνίσλ ζα γίλνληαη θξαηήζεηο ζα είλαη νη νξηδόκελεο αληίζηνηρα από ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο γηα ηελ εηδηθόηεηα θαη ηε ζέζε πνπ θαηείρε ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ηνπ κε αζθάιηζε
ηνπ ηακείνπ.
Οη αζθαιηζηέεο απνδνρέο δε κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο από ην κέζν όξν ησλ ηαθηηθώλ
απνδνρώλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ (3) κελώλ αζθάιηζήο ηνπ. Οη θξαηήζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ
πνπ απνιύεηαη θαη ζπλερίδεη πξναηξεηηθά ηελ αζθάιηζή ηνπ, ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ κέζν
όξν ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ (3) κελώλ ηεο αζθάιηζήο ηνπ.
γ) Τν δηάζηεκα ηεο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ
πξνϋπνζέζεσλ ηεο εηθνζαεηίαο γηα ην εθάπαμ θαζώο θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εθαηόλ
νγδόληα (180) θαηαβνιώλ, εθόζνλ έρεη ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ 156 θαηαβνιέο. Η
πξναηξεηηθή αζθάιηζε δελ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εμήληα (60) κεληαίσλ
θαηαβνιώλ.
δ) Η πξναηξεηηθή αζθάιηζε απνθιείεηαη όηαλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη ζπληαμηνδνηεζεί νξηζηηθά
από ηνλ αξκόδην θνξέα θύξηαο αζθάιηζήο ηνπ.
ε) Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο πέξαλ ησλ ηξηώλ κελώλ από ηόηε πνπ ήηαλ απαηηεηή
ζπλεπάγεηαη ηελ απώιεηα ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο πεξαηηέξσ ζπλέρηζεο ηεο πξναηξεηηθήο
αζθάιηζεο.
ζη) Οη θαηαβνιέο πνπ γίλνληαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ιακβάλνληαλ ππόςε θαη γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ πνζνύ ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο, εθόζνλ εκπίπηνπλ ζηελ ηειεπηαία δηεηία πξηλ
ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εηθνζαεηίαο.
11. Πξνζσπηθφ ηνπ Σακείνπ
α) Όπνπ ζην θαηαζηαηηθό ηνπ Τακείνπ απαηηείηαη ππεξεζία «μελνδνρνϋπαιιήινπ» σο
πξνϋπόζεζε γηα ηελ απόθηεζε δηθαηώκαηνο ιήςεο εθάπαμ βνεζεκάησλ, όηαλ πξόθεηηαη γηα ην
πξνζσπηθό ηνπ Τακείνπ, ζεσξείηαη ε ππεξεζία ηνπ ζην Τακείν.
β) Πξνζσπηθό πνπ κεηαηάζζεηαη από άιιν Οξγαληζκό έρεη δηθαίσκα λα αλαγλσξίζεη γηα ηελ
αζθάιηζή ηνπ ζηνλ Κιάδν Πξόλνηαο ηνπ Τακείνπ ηελ πξνϋπεξεζία ηνπ ζηνλ νξγαληζκό από
ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη, κε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία έμη (6)
κελώλ από ηελ κεηάηαμή ηνπ θαη κε ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, όπσο νξίδεηαη ζηελ
παξ. 12 ηνπ παξόληνο θαη εθαξκόδεηαη αλαιόγσο.
γ) Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο (β), δελ εθαξκόδνληαη όηαλ ν κεηαηαζζόκελνο
ππάιιεινο δηθαηνύηαη ή δηθαηώζεθε γηα ην ρξόλν απηό εθάπαμ βνήζεκα από ηνλ Οξγαληζκό
από ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη.

12. Εμαγνξά πξνυπεξεζίαο
α) Η εμαγνξά ηεο ηπρόλ αλαγλσξηδόκελεο πξνϋπεξεζίαο όπνπ πξνβιέπεηαη παξόκνηα
αλαγλώξηζε, γίλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε
γηα ηνλ θιάδν Πξόλνηαο ηνπ Τακείνπ ζηηο απνδνρέο ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε
αίηεζε γηα αλαγλώξηζε ηεο πξνϋπεξεζίαο ηνπ θαη ην πην πάλσ γηλόκελν πνιιαπιαζηάδεηαη κε
ηνλ αξηζκό ησλ κελώλ ηεο πξνϋπεξεζίαο πνπ ζα αλαγλσξηζζεί.
β) Τν πνζό ηεο νθεηιήο εμνθιείηαη, θαη’ επηινγή ηνπ νθεηιέηε, είηε «εθάπαμ» είηε ζε κεληαίεο
δόζεηο, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη από ην Γ.Σ. ηνπ Τακείνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιύηεξνο από ηνλ αξηζκό ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ κελώλ.
γ) Η πξώηε από ηηο δόζεηο πξέπεη λα θαηαβιεζεί κέζα ζηνλ επόκελν κήλα από εθείλνλ πνπ
θνηλνπνηείηαη ε ζρεηηθή απόθαζε ζηνλ αζθαιηζκέλν.
δ) Οη παξαπάλσ δόζεηο παξαθξαηνύληαη θάζε κήλα ππνρξεσηηθά από ηηο απνδνρέο ηνπ
αζθαιηζκέλνπ, από ηνλ εξγνδόηε ηνπ θαη απνδίδνληαη ζην Τακείν καδί κε ηηο αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ελώ ηελ επζύλε γηα ηελ αλειιηπή θαηαβνιή ησλ δόζεσλ θέξεη
θαη ν νθεηιέηεο αζθαιηζκέλνο. Δάλ ν αζθαιηζκέλνο απνρσξήζεη από ηελ ππεξεζία κπνξεί λα
ζπλερίζεη λα θαηαβάιιεη θάζε κήλα ηηο δόζεηο ζην Τακείν ή ζηελ Τξάπεδα πνπ έρεη νξηζζεί από
ην Τακείν.
ε) Όηαλ δελ εμνθιείηαη θάπνηα δόζε κέζα ζηνλ κήλα πνπ αληηζηνηρεί απηή, ην πνζό ηεο δόζεο
πνπ δελ θαηαβιήζεθε εκπξόζεζκα, επηβαξύλεηαη κε ηα λόκηκα πξόζζεηα ηέιε θαζπζηέξεζεο
θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο θάπνηαο
δόζεο, πέξα από έμη (6) κήλεο, ράλεηαη ην δηθαίσκα αλαγλώξηζεο ηνπ ππνινίπνπ ρξόλνπ
δειαδή δελ αλαγλσξίδεηαη ν ρξόλνο ζηνλ νπνίν αλαινγνύλ νη δόζεηο πνπ δελ θαηαβιήζεθαλ,
ελώ επηζηξέθνληαη άηνθα δόζεηο πνπ ηπρόλ θαηαβιήζεθαλ, αθόηνπ ράζεθε ην δηθαίσκα.

Άξζξν δεχηεξν
Η ηζρύο ηεο απόθαζεο απηήο, αξρίδεη ηελ πξώηε εκέξα ηνπ επνκέλνπ ηεο δεκνζηεύζεσο κελόο
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ θαηαιακβάλεη όζνπο ηπρόλ έρνπλ ιάβεη κέρξη ηελ εκεξνκελία
απηή εθάπαμ βνήζεκα ή ηνπο έρεη γίλεη επηζηξνθή εηζθνξώλ νύηε εθείλνπο πνπ έρνπλ ππνβάιεη
ζρεηηθή αίηεζε ή έρεη εθδνζεί απόθαζε ζπληαμηνδόηεζεο ή απόθαζε αλαζεώξεζεο ή
αλαπξνζαξκνγήο ηεο ζύληαμήο ηνπο από ηνλ θύξην θνξέα ζπληαμηνδόηεζεο.
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

