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Προς:  
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
1. Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών 

Υπηρεσιών 
2. Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων 
Όλες τις Διευθύνσεις του ΕΤΕΑ 

 
 
 
ΘΕΜΑ:   «Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων ως συντάξιμου                    
                 χρόνου». 
Σχετικά:  α) Τις διατάξεις του άρθρου 248 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160, Α΄) 
                 β)Την υπ’ αριθμ. Φ. 11321/19937/1443/20-11-2014 Υπουργική Απόφαση του    
                 ΥΕΚΑ- ΑΔΑ 60Φ9Λ-ΖΜΙ, (ΦΕΚ 3169/26-11-2014, Τεύχος Β΄) 
 
 
    Με τη σχετική Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε η διαδικασία αναγνώρισης του 

χρόνου απασχόλησης σε πρόγραμμα  απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των σχολικών 

φυλάκων. Για την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες: 

 

1. Η ρύθμιση αφορά, αποκλειστικά, όσους έως τη θέση σε ισχύ του ν. 4172/2013 

υπηρετούσαν σε θέσεις ειδικότητας σχολικών φυλάκων. 

2. Η αναγνώριση αφορά συντάξιμο χρόνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ και 

συγκεκριμένα το χρόνο απασχόλησης σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας 

δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998. 

3. Η αίτηση αναγνώρισης, για τον κλάδο ασφάλισης ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), υποβάλλεται, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έκδοση της Υπουργικής 

Απόφασης, στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση που 

η επικουρική ασφάλιση δεν αφορά το τ. ΕΤΕΑΜ η αίτηση για την αναγνώριση 

διαβιβάζεται από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΤΕΑ. Σε περίπτωση που η 

επικουρική κάλυψη δεν αφορά στο τ. ΕΤΕΑΜ, η αίτηση για την αναγνώριση 

χρόνου θα διαβιβάζεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΤΕΑ. 

4. Ο χρόνος που μπορεί να αναγνωρισθεί είναι πέντε έτη κατ’ ανώτερο όριο.  
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5. Τα ποσοστά εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ είναι 3% για τον εργαζόμενο και 3% για τον 

εργοδότη στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών μηνός Ιουνίου 2013.   

6. Η αίτηση εξαγοράς δεν ανακαλείται και τα τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν 

επιστρέφονται. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 της σχετικής 

Υπουργικής Απόφασης, η οποία σας διαβιβάζεται συνημμένα.  

 

 

 Ο Υποδιοικητής ΕΤΕΑ 
          

 

Αθανάσιος Αθανασίου 

 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ      

    

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

Γραφείο Διοικητή ΕΤΕΑ 
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