
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Συνιστάται σε όσους εργαζόμενους της Ε.Τ.Ε.  έχουν απασχοληθεί και 

ασφαλισθεί στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (Ιδιωτικός Τομέας) να υποβάλλουν σχετικό αίτημα 

στο Κατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να τους 

χορηγηθεί βεβαίωση στην οποία  να αναφέρονται αναλυτικά κατά έτος  το σύνολο των 

ενσήμων τους με τους πραγματικούς χρόνους ασφάλισης και την χρονική περίοδο 

απασχόλησης τους. 

Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης για 

χρόνους που έχουν πραγματοποιηθεί εκτός Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε. (π.χ. Δημόσιο, 

Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α., Ν.Α.Τ. κ.λπ.) θα πρέπει να ζητήσουν αντίστοιχη βεβαίωση  και 

από τους Φορείς αυτούς.  

Τις   ανωτέρω βεβαιώσεις   θα πρέπει να τις προσκομίσουν ή να τις αποστείλουν 

με συστημένη επιστολή στο ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΚΛΑΔΩΝ/ 

Τ.Τ.Σ.Π.ΕΤΕ (Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 105 59, 1ος όροφος), προκειμένου να ληφθούν  

υπ’ όψιν για τον έλεγχο της πρόβλεψης  του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος στον Κύριο Φορέα ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ./Τ.Σ.Π.ΕΤΕ 

(καταστατικές διατάξεις).  

Ο τελικός χρόνος ασφάλισης επιβεβαιώνεται  μόνο μετά την υποβολή σχετικής 

αίτησης για συνταξιοδότηση (λήψη Κύριας Σύνταξης) από τον ασφαλισμένο και μετά 

την ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης και προσμέτρησης των χρόνων  αυτών, κατά 

την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του ασφαλιστικού φακέλου. 

Επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες ασφαλιστικές διατάξεις (Ν. 4336/15, υποπαρ. 

Ε3 παρ. Ε  Άρθρο 2) η ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης 

και ορίου ηλικίας με το προϊσχύον καθεστώς προσδιορίζει και το απαιτούμενο νέο όριο 

ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών Ταμείων του 

Άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 3029/02 και του Άρθρου 1 Ν. 3655/08. 

Σημειώνεται ότι όσοι εκ των ανωτέρω εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε. επιθυμούν να 

κάνουν χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και στον Λογαριασμό 

Επικούρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Λ.Ε.Π. ΕΤΕ) θα πρέπει να ακολουθήσουν 

αντίστοιχες διαδικασίες και να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη 

επιστολή τις σχετικές βεβαιώσεις στον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε. (Λ.Ε.Π. ΕΤΕ, Εμμ. Μπενάκη 5, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα). 

Προς αποφυγήν λαθών, θα πρέπει να κρατηθούν επικυρωμένα αντίγραφα των 

βεβαιώσεων που θα αποσταλούν στην ανωτέρω Διεύθυνση.  
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