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     Αθήνα      14/1/2014 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     Α23/596/1 
      
    ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:  4 
           
 
     ΠΡΟΣ: 
     Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 
 
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
     Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής 
 
 

ΘΕΜΑ: «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 
ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που 
εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 
3029/2002 και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3655/2008» 

                  Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν.4144/2013 και του 
άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 περί εφάπαξ καταβολής των 
εισφορών.  

  
ΣΧΕΤ. :     Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

 
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 71 «Προαιρετική ασφάλιση 

(πρώην) Ειδικών Ταμείων» του Ν.4144/2013  (Φ.Ε.Κ.88/τ.Α΄/18-4-2013) «Αντιμετώπιση 
της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας », με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ.14 α του άρθρου 
26 του Ν.4075/2012 και τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013  
(Φ.Ε.Κ.268/τ.Α΄/10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  -
Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων- 
(Α΄176) και άλλες διατάξεις» καθώς & της κατά εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσας υπ. Αριθμ. Φ80000/οικ.36192/2283/2013 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ.3290/τ.Β΄/24-12-2013) με θέμα 
«Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των περ. ζ΄ και θ΄ της παρ.14 του 
άρθρου 26 του Ν.4075/2012, όπως ισχύει» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για 
την εφαρμογή τους : 
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ΓΕΝΙΚΑ 
Με τα ανωτέρω σχετικά κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των περιπτ. α΄, 

β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012 (Α΄89) και της κατά 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπ. Αριθμ.  Φ80000/οικ.10197/686/3-5-2012 
Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις 
οποίες  παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους Φορέων ή Κλάδων Κύριας  
Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν στον κλάδο σύνταξης του  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.  με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του   Ν. 3029/2002 και των  άρθρων 1 και 3 του Ν. 
3655/2008, σε περίπτωση διακοπής καθ΄ οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής 
ασφάλισής τους, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, στον ίδιο 
φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας 
και ασθένειας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του Α.Ν. 1846/1951, ως 
ισχύει. 

Επιπλέον ορίστηκαν ως αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
για την διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων υπαγωγής στην προαιρετική του 
Ν.4075/2012, όπως ισχύει, τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.   τόπου 
κατοικίας των ενδιαφερομένων αιτούντων,  με εξαίρεση τους ασφαλισμένους στο 
τέως Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.. Με την παρούσα αίρουμε την κατ΄ εξαίρεση αρμοδιότητα 
του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου 
Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π. και του Εντασσόμενου Κλάδου  Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.    διεκπεραίωσης 
αιτημάτων συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στον Εντασσόμενο Κλάδο 
Κύριας Σύνταξης του τέως Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.  και πλέον αρμοδιότητα 
διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων έχουν τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ.  τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων αιτούντων. 

Επιπρόσθετα, με την παρούσα ανακαλούνται οι οδηγίες που έχουν 
δοθεί με την υπ΄ αριθμό 61/2008 Εγκύκλιο της Διεύθυνσής μας, και αφορούν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης αιτημάτων υπαγωγής ενδιαφερομένων στις διατάξεις της 
παρ.6, του άρθρου 13 του καταστατικού του τέως Ταμείου.* 

Συνεπώς από κοινοποιήσεως της παρούσας η συνέχιση προαιρετικά 
της ασφάλισης στα ειδικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα των εντασσομένων στο 
Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδων πραγματοποιείται αποκλειστικά με τις διατάξεις της παρ. 
14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012,  η δε διεκπεραίωση σχετικών αιτημάτων 
εξετάζεται όπως προαναφέρθηκε από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  
τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων αιτούντων. 

 
 *Υπενθυμίζουμε ότι το προαναφερθέν τέως Ταμείο (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.)   είναι το 

μόνο στο καταστατικό του οποίου προβλεπόταν η συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στους 
Κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης αυτού. Με το υπ΄ αριθμό Α23/596/3/24-4-2013 
Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσής μας, είχε δοθεί η οδηγία να κρατηθούν σε εκκρεμότητα 
αιτήματα ενδιαφερομένων για υπαγωγή  στις διατάξεις, είτε της παρ. 14 του άρθρου 26 του 
Ν.4075/2012, είτε της παρ.6, του άρθρου 13 του καταστατικού του τέως Ταμείου, η οποία 
(οδηγία) αίρεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Συνεπώς από κοινοποιήσεως της 
παρούσας τα ήδη υποβληθέντα ,εκκρεμή ως προς την διεκπεραίωση αιτήματα να διαβιβαστούν 
άμεσα στα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας των αιτούντων. 
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Επιπλέον, με την παρούσα, σας γνωρίζουμε την θέση της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία έχει διατυπωθεί στο με αριθ. πρωτ. 
Φ10051/32284/1959/27-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών 
(ως απάντηση σε ασφαλιστική περίπτωση) σύμφωνα με την οποία ασφαλισμένος 
στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. πριν την 1/1/1993, ο οποίος, μετά την 1/1/1993, υπήχθη στην 
ασφάλιση εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κλάδου σύνταξης, δύναται να 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012 (εφόσον πληροί και τις λοιπές 
προϋποθέσεις του νόμου και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας με 
Αριθ.  Φ80000/οικ.10197/686/3-5-2012 Υπουργικής Απόφασης) δεδομένου ότι 
ο χρόνος ασφάλισής του στο κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  
θεωρείται ενιαίος με τον χρόνο που υπήχθη στην ασφάλιση του ειδικού 
συνταξιοδοτικού καθεστώτος του τέως Ταμείου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 
άρθρου 5 παρ.10 του Ν.3655/2008. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.10 του 
Ν.3655/2008: 

 «Χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε άλλο φορέα κύριας 
ασφάλισης, πλην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης του 
εντασσόμενου κλάδου κατά τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην 
περίπτωση που ο φορέας αυτός είναι το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, ο ανωτέρω διανυθείς 
χρόνος λογίζεται ως ενιαίος. Το αυτό ισχύει και για τους ασφαλισμένους των 
κλάδων σύνταξης των Ταμείων που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.3029/2002». 

 
Η ανωτέρω θέση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας απαντάει στα υπ’ αριθ. πρωτ. 19782/28-8-2013, 13502/11-10-2013 και 
13393/17-10-2013 υποβληθέντα στην Διεύθυνση Ασφάλισης–Εσόδων έγγραφα 
των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Βόλου & Καλαμάτας και 
Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Κέρκυρας, αντίστοιχα. 

  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4144/2013, 
αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, 
ως ακολούθως: 

«Ασφαλισμένοι σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας  Ασφάλισης 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
που εντάχθηκαν στο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.  με τις διατάξεις του άρθρου 5 του   Ν. 
3029/2002 και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3655/2008, μπορούν σε περίπτωση 
διακοπής καθ΄ οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους να 
συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας υπό 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του Α.Ν. 1846/1951, ως ισχύει». 
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Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου τέταρτου του 

Ν.4218/2013, περί εφάπαξ καταβολής των εισφορών στην παρ. 14 του άρθρου 26 
του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, μετά την περίπτωση στ΄, προστίθενται 
περιπτώσεις ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, με τις οποίες ουσιαστικά προβλέπεται για 
συγκεκριμένες κατηγορίες υπαγόμενων στην προαιρετική του Ν.4075/2012 
προσώπων, η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής (οριζόμενη ως προκαταβολή, 
καθώς  η εκκαθάριση του ποσού θα πραγματοποιηθεί με την εξέταση του 
συνταξιοδοτικού αιτήματος από το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τέως 
Ειδικό Ταμείο) του συνόλου των προβλεπόμενων εισφορών προαιρετικής 
ασφάλισης, προκειμένου να κατοχυρωθεί η εξέταση του συνταξιοδοτικού 
αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης  υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.  

 
 
 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Δικαίωμα υπαγωγής στις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 

τέταρτου του Ν.4218/2013 έχουν οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012, όπως ισχύει, δηλαδή  
Ασφαλισμένοι σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας  Ασφάλισης αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν 
στο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.  με τις διατάξεις του άρθρου 5 του   Ν. 3029/2002 και των 
άρθρων 1και 3 του Ν. 3655/2008. 

 
Συγκεκριμένα, από τους ανωτέρω, διακρίνονται οι εξής κατηγορίες: 
 
Α) Ασφαλισμένοι που συμμετέχουν από 14.11.2013 και εφεξής 

σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, τα οποία προβλέπουν την κάλυψη των 
εισφορών προαιρετικής ασφάλισης του Ν.4075/2012  

(Περίπτωση  ζ ΄της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012) 
 
Β) Ασφαλισμένοι, οι οποίοι, έχουν ενταχθεί πριν τις 14.11.2013, 

σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, (ανεξαρτήτως εάν προέβλεπαν την κάλυψη 
των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης του Ν.4075/2012) 

 
 είτε έχουν υποβάλλει αίτημα υπαγωγής στην προαιρετική του 

Ν.4075/2012,  
 είτε υποβάλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014 

(Περίπτωση θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012) 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0



 5

 
Γ) Ασφαλισμένοι, εκτός προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, οι οποίοι, 
 
 έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς προαιρετικής 

ασφάλισης του Ν.4075/2012, ή 
 υποβάλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014  

(Περίπτωση θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012) 
  

Οι ασφαλισμένοι της Περίπτωση θ΄ πρέπει: 
 Να καταβάλλουν οι ίδιοι μέχρι την 31.1.2014, εφάπαξ, 

ανάλογα την κατηγορία στην οποία υπάγονται: 
 το υπολειπόμενο ποσό εισφορών που αναλογεί στην 

προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους (στην οποία έχουν 
ήδη υπαχθεί) 

  το σύνολο των εισφορών που αναλογούν στην προαιρετική 
του Ν.4075/2012 (στην οποία δύναται να υπαχθούν μέχρι 31/1/2014)  
 

 Να  υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του  
Ν.4218/2013. 

  
Είναι προφανές ότι οι λοιπές προϋποθέσεις, όπως ορίζονται με τις 

διατάξεις του Ν.4075/2012, και της κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας 
Φ80000/οικ.10197/686/3-5-2012 Υπουργικής Απόφασης, πρέπει να πληρούνται, 
καθώς, όπως προαναφέρθηκε,  βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των 
κοινοποιούμενων διατάξεων είναι η υπαγωγή στην προαιρετική του 
Ν.4075/2012. 

 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι, οι διατάξεις της Περίπτωσης θ΄ έχουν 

μεταβατική ισχύ καθώς λήγουν την 31.1.2014 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται με τα ποσοστά 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην 
προαιρετική ασφάλιση.  

Η εφάπαξ προκαταβολή των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης 
γίνεται :  

Στην Περίπτωση  ζ ΄  εξολοκλήρου από τον εργοδότη, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο οικείο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, απευθείας στο 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,  εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
Αναλυτικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης 
Υπουργικής Απόφασης. 
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Ενώ στις Περιπτώσεις θ΄ εξολοκλήρου από τους ίδιους τους 
ασφαλισμένους μέχρι την 31.1.2014, του συνόλου των υπολειπομένων 
εισφορών, που αφορούν την προαιρετική ασφάλιση στην οποία έχουν ήδη 
υπαχθεί (εφόσον υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4218/2013) ή 
του συνόλου των εισφορών που αναλογούν στην προαιρετική του 
Ν.4075/2012, στην οποία δύναται να υπαχθούν μέχρι την 31.1.2014  

  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ( ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
        1) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 14.11.2013 ΚΑΙ 

ΕΦΕΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ζ΄) 

 Οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης αυτής υποβάλλουν αίτηση 
υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση βάσει των διατάξεων της περ. ζ΄ της 
παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012, όπως ισχύει (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  )  

 
O εργοδότης εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την 

ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή από την τελευταία ημέρα εργασίας των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, υποβάλλει Αναλυτική 
Συγκεντρωτική Κατάσταση των εργαζομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
και επιθυμούν να υπαχθούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους στη 
Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων) η οποία 
εμπεριέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 
Ονοματεπώνυμο 
Ημερομηνία γέννησης 
Οικογενειακή κατάσταση 
Α.Μ.Α. 
Α.Μ.Κ.Α. 
Α.Φ.Μ. 
Ημερομηνία πρώτης ασφάλισης 
Χρόνο Ασφάλισης σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς 
Χρόνο από αναγνώριση 
Εκτιμώμενο κόστος ανά ασφαλισμένο και συνολικά 
Τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή της 
απασχόλησης 
Ημερομηνία έναρξης και εκτιμώμενη ημερομηνία  λήξης της προαιρετικής 
ασφάλισης 
Διεύθυνση κατοικίας 
Αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας (κατά δήλωση 
του αιτούντος) 
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Ο εργοδότης ταυτόχρονα με την υποβολή της ανωτέρω Αναλυτικής 
Συγκεντρωτικής Κατάστασης κεντρικά στην Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 
(Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων) αναλαμβάνει  την υποχρέωση να αποστείλει 
τις αιτήσεις* των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που 
πραγματοποιεί, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στο 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 της παρούσας) στα αρμόδια για την έκδοση των αποφάσεων 
υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, Υποκαταστήματα  Ι.Κ.Α. 
- Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας των αιτούντων.  

Άλλως, κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει ατομικά το αίτημά 
του με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου 
κατοικίας του, την επομένη της τελευταίας ημέρας εργασίας του.  

 
Τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας  εκδίδουν 

ατομικές αποφάσεις υπαγωγής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ) στην προαιρετική συνέχιση της 
ασφάλισης, όπου αναφέρεται και το εκτιμώμενο κόστος, όπως αυτό προκύπτει 
από την ανωτέρω Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της 
ασφάλισης κοινοποιούνται στον Ασφαλισμένο, το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - 
Ε.Τ.Α.Μ. Φορέα ή Κλάδο (που φέρει την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης του 
συνταξιοδοτικού αιτήματος)   και στην Έδρα του  εργοδότη. 

 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Για την διεκπεραίωση των αιτημάτων του προσωπικού του  Ο.Τ.Ε., 
που αποχώρησε την 30/12/2013, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα εθελουσίας 
εξόδου, για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στην Διοίκηση Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. η με αριθμ. 
πρωτ. 28824/31-12-2013(αρ. πρωτ.66/10-1-2014 Διεύθυνσης Ασφάλισης –Εσόδων) 
Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις, σας 
γνωρίζουμε ότι, τα αιτήματα των αναφερόμενων στην ανωτέρω κατάσταση 
ασφαλισμένων, πρόκειται να σας διαβιβαστούν από την κεντρική Υπηρεσία του  
Ο.Τ.Ε., μέσα στις οριζόμενες από τον νόμο προθεσμίες. 

Επίσης, κατ΄ εξαίρεση, για την διεκπεραίωση των 
προαναφερόμενων αιτημάτων να ληφθεί υπόψη η αίτηση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του με 
αριθ. Α23/596/3/24-4-2013 Γενικού Εγγράφου της  Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.  

 
 
Για την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα: 
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται με τα 

ποσοστά που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.  
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Όσο αφορά τα ποσοστά ασφάλισης είναι αυτά που ισχύουν κάθε 
φορά και σας έχουν γνωστοποιηθεί με το  υπ΄ αριθμ.Τ00/500/572/1/1-3-2013 
Γενικό Έγγραφο Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων. (Επιπλέον ισχύουν οι οδηγίες που 
έχουν δοθεί με τις σχετικές Εγκύκλιες Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: 61/08 
Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., 76/08 Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., 
77/08 Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε., 78/08 Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., 111/04 Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ., 60/07 Τ.Σ.Π.Π.-
Α.Τ.Ε.). 
 

Όσο αφορά την εξέταση των υποθέσεων από τις Α΄ βάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές πρέπει να προωθούνται άμεσα προς κρίση. 

 Αυτονόητο είναι πως μόνο μετά την απόφαση των Α΄ βάθμιων 
Υγειονομικών Επιτροπών, ως προς το φερόμενο ποσοστό αναπηρίας, 
δύναται να εκδοθεί η απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της 
ασφάλισης. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. πρέπει να 
παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεων, ώστε, να εξετάζονται κατά 
προτεραιότητα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων των Α΄ βάθμιων 
Υγειονομικών Επιτροπών.    

 
Ανεξάρτητα από την πιθανή εκκρεμότητα έκδοσης των 

αποφάσεων υπαγωγής, λόγω των χρονικών καθυστερήσεων στην εξέταση 
των υποθέσεων από τις Α΄ βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, η καταβολή 
των εισφορών από τον εργοδότη πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στις 
οριζόμενες από τον νόμο προθεσμίες. Σε περίπτωση που συμμετέχων στο 
πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου  κριθεί ανάπηρος, κατά την έννοια των 
διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) 
δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012. Συνεπώς, τυχόν, 
καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ποσό, που αναλογεί στο εκτιμώμενο κόστος της 
προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, συμψηφίζεται, όπως ορίζουν οι 
διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή δύναται να  υποβληθεί στο αρμόδιο Τοπικό 
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του Εντασσόμενου κλάδου αίτημα χορήγησης 
σύνταξης αναπηρίας. 

 
Επιπλέον, ο εργοδότης καταβάλλει κεντρικά, σε Τραπεζικό 

Λογαριασμό που κάθε φορά υποδεικνύεται από την Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (κατόπιν έγγραφης υπηρεσιακής  
συνεννόησης με την Διεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων) το συνολικό ποσό των 
αναλογουσών εισφορών που προκύπτει με βάση το εκτιμώμενο κόστος, όπως 
αυτό υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω Αναλυτική Συγκεντρωτική 
Κατάσταση, εντός (2) δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της  
(υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση υποβάλλεται  εντός 
45 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή από την 
τελευταία ημέρα εργασίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου). 
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Επισημαίνεται ότι τα καταβαλλόμενα από τον εργοδότη ποσά 
αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της 
ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που απαιτείται για την 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ενώ το τελικό ποσό  (πραγματικό 
κόστος της προαιρετικής)  θα  προκύψει  μόνο  μετά  την  εκκαθάριση  που  θα  
πραγματοποιηθεί με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος και την 
ολοκλήρωση της μελέτης του ατομικού φακέλου από το Εντασσόμενο στο 
Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.  Φορέα ή Κλάδο ( π.χ. Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων 
του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.). 

 
Η  ανωτέρω πληρωμή συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση 

ανά εργαζόμενο με αντίστοιχη ανάλυση του καταβληθέντος από τον 
εργοδότη (που πραγματοποιεί το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου) στο Ι.Κ.Α.- 
Ε.Τ.Α.Μ. συνολικού ποσού. Επιπλέον η προαναφερόμενη κατάσταση πρέπει να 
ακολουθεί την ίδια αύξουσα αρίθμηση ανά ασφαλισμένο με την Αναλυτική 
Συγκεντρωτική Κατάσταση, ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους.    

 
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με έγγραφό της προς την 

Διεύθυνση Ασφάλισης–Εσόδων βεβαιώνει την καταβολή του ανωτέρω ποσού.  
 
Η Διεύθυνση Ασφάλισης–Εσόδων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.    

γνωστοποιεί άμεσα την Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση, την ανωτέρω 
αναλυτική κατάσταση, που συνοδεύει την πληρωμή και το προαναφερόμενο 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα Τοπικά 
Υποκαταστήματα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. 
Φορέων  ή Κλάδων, τα οποία φέρουν την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης 
συνταξιοδοτικών αιτημάτων, ώστε να ενημερωθούν σχετικά και να ανατρέχουν 
σ’ αυτήν κατά τον χρόνο εξέτασης των συνταξιοδοτικών αιτημάτων των εν 
λόγω προσώπων.  

 
Επισημαίνεται ότι, μόνο μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών 

αποφάσεων των ανωτέρω προσώπων (οι οποίες κοινοποιούνται και στην έδρα 
του εργοδότη) προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος της προαιρετικής 
ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο, δηλαδή τυχόν διαφορές καταβληθέντος 
ποσού για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και του πραγματικού 
κόστους αυτής. 

 
Η προαναφερόμενη εκκαθάριση γίνεται τέλος κάθε ημερολογιακού 

έτους.  
Εάν προκύπτει διαφορά σε βάρος του εργοδότη αυτή καταβάλλεται, 

εμπροθέσμως, εντός 2 μηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής 
αυτής, επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία 
πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Επιπλέον, τα οφειλόμενα 
κατά τα ανωτέρω ποσά αναζητούνται κατά τα ισχύοντα για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..  
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Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση προκύψει πιστωτική 

διαφορά, αυτή συμψηφίζεται με εισφορές που οφείλει ο εργοδότης για την 
ασφάλιση του προσωπικού του. 

 
        2) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Θ΄* 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
 

Α) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Θ΄, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΑΧΘΕΙ 
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4075/2012, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ  ΜΕΧΡΙ 
14.11.2013 ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ Ή ΜΗ  ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΜΕΣΩ  ΑΥΤΩΝ. 

 
Τα ανωτέρω πρόσωπα αιτούνται (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) την υπαγωγή 

τους στις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012, 
όπως ισχύει, δηλαδή την εφάπαξ καταβολή του ποσού των εισφορών που 
αναλογούν στον υπολειπόμενο χρόνο υπαγωγής τους στην προαιρετική συνέχιση 
της ασφάλισης (στην οποία έχουν ήδη υπαχθεί, πριν την προσθήκη των διατάξεων της 
περ. θ΄) προκειμένου να κατοχυρώσουν την εξέταση του συνταξιοδοτικού τους 
αιτήματος  με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής  στην προαιρετική του Ν.4075/2012 (ημερομη- 
νία του αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 
4075/2012)   

Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα με την 
προαναφερόμενη αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στο 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 της παρούσας).  

 
Το αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας 

εκδίδει άμεσα ατομική απόφαση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ) υπαγωγής στις διατάξεις περί 
εφάπαξ καταβολής του Ν.4218/2013, στην οποία προσδιορίζεται το εκτιμώμενο 
κόστος, που προκύπτει από τον υπολογισμό των εισφορών που αναλογούν στο 
υπολειπόμενο χρονικό διάστημα προαιρετικής ασφάλισης, το οποίο απαιτείται 
για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.  

 
  

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Στην ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ΄  υπάγεται - μεταξύ άλλων - το πρώην προσωπικό του  

Ο.Τ.Ε., που αποχώρησε την 30/12/2012, συμμετέχοντας στο περσινό πρόγραμμα 
εθελουσίας εξόδου. Οι προαναφερόμενοι ασφαλισμένοι αντιμετωπίζονται με 
κριτήριο αν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012 ή αιτούνται την 
υπαγωγή τους μέχρι την 31/1/2014.  
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Για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου κόστους θα ληφθεί υπόψη η 

βεβαίωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/24-4-2013  Γενικού Εγγράφου 
της Διεύθυνσης  Ασφάλισης- Εσόδων του εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
φορέα και κλάδου   ασφάλισης, ενώ,  σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της 
προαναφερόμενης βεβαίωσης να ληφθεί  υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986 με την οποία ο αιτών δηλώνει υπευθύνως το κατ’ εκτίμηση 
υπολειπόμενο κόστος της προαιρετικής ασφάλισης, για το οποίο έχει ενημερωθεί 
από το τέως Ταμείο.  

 
Η εκδοθείσα απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013 

και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 )  
κοινοποιείται στον ασφαλισμένο και στο Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 
Φορέα ή Κλάδο, που φέρει την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης του 
συνταξιοδοτικού αιτήματος, προκειμένου να τεθεί στον ατομικό του φάκελο 
(στον οποίο πρέπει - απαρέγκλιτα - να συμπεριληφθεί  και παραστατικό εξόφλησης-
γραμμάτιο είσπραξης- του εκτιμώμενου με την ανωτέρω απόφαση ποσού). 

 
Ο ασφαλισμένος ενημερώνεται ενυπόγραφα, δηλώνοντας με 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (σχέδιο Υ.Δ. συνημμένο στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ) τα 
ακόλουθα: 

α) Εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 δεν 
κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  υπαγωγής στις διατάξεις του 
Ν.4218/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.. Στην περίπτωση αυτή 
δύναται να συνεχίσει να καταβάλλει την μηνιαία εισφορά προαιρετικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  αρχική απόφαση υπαγωγής του στις διατάξεις του 
Ν.4075/2012 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α..  

 
β) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του 

συνταξιοδοτικού αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον ίδιο τον 
ασφαλισμένο, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του 
επομένου της κοινοποιήσεως μήνα,  άλλως,  δεν κατοχυρώνει την εξέταση του 
συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης  υπαγωγής του στην προαιρετική ασφάλιση.  

 
γ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την 

παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική  συνέχιση 
της ασφάλισης. 

 
 
Ο ασφαλισμένος καταβάλλει, εφάπαξ, μέχρι και την 31.1.2014, το  

κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενο εκτιμώμενο ποσό. 
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Η προαναφερόμενη εφάπαξ καταβολή θα πραγματοποιηθεί με 

έκδοση τετραπλού γραμματίου εισπράξεως, τηρούμενης της διαδικασίας η οποία 
αναφέρεται στην σελ. 4  του με αριθμ. Α23/596/3/24-4-2013    Γενικού Εγγράφου της 
Διεύθυνσης  Ασφάλισης- Εσόδων. Ομοίως να τηρηθεί η διαδικασία βεβαίωσης της 
καταβολής, με ειδική σφραγίδα επί Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας 
Εργαζομένων (Δ.Α.Τ.Ε.).  

 
Επισημαίνεται ότι μόνο μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών 

αποφάσεων των ανωτέρω προσώπων, προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος 
της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν 
διαφορές καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και 
του πραγματικού κόστους αυτής). 

 
Β) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Θ΄, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΧΡΙ 

ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν.4075/2012 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ 
ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 14.11.2013, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
Ή ΜΗ  ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.  

 
Υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ) στην προαιρετική 

συνέχιση της ασφάλισης βάσει των διατάξεων της περ. θ΄ της παρ. 14 του 
άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας  εκδίδει 
ατομική απόφαση υπαγωγής (όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 της παρούσας) στην 
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, στην οποία προσδιορίζεται το 
εκτιμώμενο κόστος, που προκύπτει από τον υπολογισμό των εισφορών που 
αναλογούν στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση που 
απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.  

Για την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων υπαγωγής στην 
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, ως προς τον υπολογισμό των εισφορών 
και την εξέταση των υποθέσεων από τις Α΄ βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο προηγούμενο Κεφάλαιο της παρούσας 
(Περίπτωση Ζ΄ - σελ. 7 και 8) 

  Όμως το εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση αυτή προκύπτει 
από την Βεβαίωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του με αριθ. Α23/596/3/24-4-2013 Γενικού 
Εγγράφου της  Διεύθυνσης – Εσόδων, που χορηγεί το  Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α.- 
Ε.Τ.Α.Μ. τέως Ταμείο, με την οποία προσδιορίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος 
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σε περίπτωση αδυναμίας 
προσκόμισης της προαναφερόμενης βεβαίωσης να λαμβάνεται υπόψη Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο αιτών δηλώνει τον υπολειπόμενο χρόνο 
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού του δικαιώματος   για τον οποίο έχει ενημερωθεί 
από το τέως Ταμείο. 
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Ανεξάρτητα από την πιθανή εκκρεμότητα έκδοσης των 

αποφάσεων υπαγωγής, λόγω των χρονικών καθυστερήσεων στην εξέταση των 
υποθέσεων από τις Α΄ βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, ο ασφαλισμένος 
προκειμένου να κατοχυρώσει την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος 
με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  
υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, καταβάλλει, εφάπαξ, μέχρι και την 
31.1.2014 το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που αναλογεί στην προαιρετική 
ασφάλισή του και για το οποίο ενημερώνεται από το τέως Ταμείο, και 
υπευθύνως δηλώνει στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση. 

 
Μόνο μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης 

προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος της προαιρετικής ασφάλισης και 
γίνεται η εκκαθάριση, δηλαδή τυχόν διαφορές καταβληθέντος ποσού για την 
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους αυτής. 

 
Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας όταν η αρμόδια 

Α΄ βάθμια Υγειονομική Επιτροπή αποφανθεί σχετικά με το φερόμενο ποσοστό 
αναπηρίας,  εκδίδει άμεσα την απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση 
της ασφάλισης, στην οποία προσδιορίζεται το εκτιμώμενο κόστος και την 
κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο για την εξέταση του 
συνταξιοδοτικού αιτήματος Τοπικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Εντασσόμενου 
στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Φορέα  ή Κλάδου (τέως Ταμείου). 

 
Το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  Ασφαλισμένων του 

Εντασσόμενου Φορέα ή Κλάδου, το αρμόδιο για την μελλοντική εξέταση και  
διεκπεραίωση του συνταξιοδοτικού  αιτήματος θέτει την κοινοποιούμενη σ’ 
αυτό απόφαση  συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στον ατομικό 
φάκελο του εν λόγω ασφαλισμένου προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά 
την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος.  

 
Συνοψίζοντας: 
Όταν πρόκειται για συμμετέχοντες από 14.11.2013 και εφεξής σε 

προγράμματα εθελουσίας εξόδου που προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών 
εξ’ ολοκλήρου και απευθείας από τον εργοδότη ( ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ζ΄) τα ποσά 
καταβάλλονται κεντρικά σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που 
υποδεικνύεται, κάθε φορά, από την Οικονομική Διεύθυνση της Διοίκησης του 
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.  κατόπιν έγγραφης υπηρεσιακής συνεννόησης με την Διεύθυνση 
Ασφάλισης –Εσόδων, χωρίς, απαραίτητα, να έχει προηγηθεί η έκδοση των 
σχετικών ατομικών αποφάσεων υπαγωγής. Όταν εξεταστούν οι ενδιαφερόμενοι 
από τις Α΄ βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές θα εκδοθούν οι σχετικές ατομικές 
αποφάσεις υπαγωγής από τα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου 
κατοικίας των αιτούντων. 
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Όταν πρόκειται για αιτήματα δικαιούχων προσώπων (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Θ΄) με δεδομένο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταστεί εφικτή η  έκδοση των 
σχετικών αποφάσεων υπαγωγής, ώστε,  μέχρι την 31.1.2014, ο ασφαλισμένος να 
καταβάλλει το κατ’ εκτίμηση ποσό εφάπαξ προκαταβολής, που αναλογεί στην 
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του,  πρέπει, άμεσα, να προϋπολογισθεί το 
κόστος αυτής (προαιρετικής) σε συνεργασία με το αρμόδιο Υποκατάστημα 
Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Φορέα  ή 
Κλάδου, προκειμένου ο ασφαλισμένος – αιτών να μην απωλέσει το δικαίωμα 
κατοχύρωσης που του δίνει ο νόμος, με την εκκρεμότητα έκδοσης της σχετικής 
απόφασης, όταν αποφανθεί η Α΄ βάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 

 
Η προαναφερόμενη εφάπαξ καταβολή θα πραγματοποιηθεί με 

έκδοση τετραπλού γραμματίου εισπράξεως, τηρούμενης της διαδικασίας η οποία 
αναφέρεται στην σελ.4 του με αριθμ. Α23/596/3/24-4-2013    Γενικού Εγγράφου της 
Διεύθυνσης  Ασφάλισης- Εσόδων. Ομοίως να τηρηθεί η διαδικασία βεβαίωσης της 
καταβολής, με ειδική σφραγίδα επί Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας 
Εργαζομένων (Δ.Α.Τ.Ε.).  

 
Επιπλέον ο ασφαλισμένος ενημερώνεται ενυπόγραφα δηλώνοντας 

με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986   (σχέδιο Υ.Δ. στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) τα 
ακόλουθα: 

α) Εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 δεν 
κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  υπαγωγής στην 
προαιρετική ασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής μετατρέπεται 
σε απόφαση όπως (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3  ) του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/24-4-2013  Γενικού 
Εγγράφου της Διεύθυνσης  Ασφάλισης- Εσόδων  για καταβολή της μηνιαίας εισφοράς 
προαιρετικής ασφάλισης. 

  β) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του 
συνταξιοδοτικού του αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον 
ίδιο, άλλως, θα απολέσει την κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού του 
αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης  υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.  

γ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την 
παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική  
συνέχιση της ασφάλισης.  

δ) Σε περίπτωση που κριθεί ανάπηρος, κατά την έννοια των 
διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) 
δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012. Συνεπώς, τυχόν, 
καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ποσό που αναλογεί στο εκτιμώμενο κόστος της 
προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεώς του. Στην 
περίπτωση αυτή υποβάλλεται στο αρμόδιο Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 
του Εντασσόμενου κλάδου αίτημα χορήγησης σύνταξης αναπηρίας. 
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κρίνεται:  
Για τους ασφαλισμένους της ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  Ζ ΄ σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον 
η πλήρης καταβολή των εισφορών της προαιρετικής ασφάλισης γίνει 
εφάπαξ, εντός δύο (2) μηνών  από την ημερομηνία υποβολής στη Διοίκηση 
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  της Αναλυτικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης του άρθρου 
2 της με αριθμό Φ80000/οικ.36192/2283/2013 Υπουργικής Απόφασης. 

Για τους ασφαλισμένους της ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Θ΄ δηλαδή, για τα 
πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα υπαγωγής στην προαιρετική του 
Ν.4075/12, ή υποβάλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014, το συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στην 
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον μέχρι και την 31.1.2014 
καταβάλλουν οι ίδιοι, εφάπαξ, το σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που 
αναλογούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.    

 
  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
 

Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μετά την παρέλευση του 
χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική  συνέχιση της 
ασφάλισης.                                       

               
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο 

70/2012 και το Α23/596/3/24-4-2013 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσής μας.   
        

 
Συν/να :  32  φύλλα  
 
 
                                                                                           

                                                                                                
            

 15

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
       & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                      

                 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 

                      Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. Γραφείο κ. Διοικητή  
2. Γραφείο κ. κ. Υποδιοικητών 
3. Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών  
4. Γραφείο κ.κ. Συντονιστών  
5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας  

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα   

7. Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα  

8. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
Μασσαλίας 1 & Σόλωνος, 106 80 Αθήνα  

9. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

10. Όμιλος Πειραιώς ( Α.Τ.Ε. – Τ.Α.Π. – Ε.Τ.Β.Α.) 
Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα 

11. ALPHA BANK (Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.) 
Πανεπιστημίου 39, 105 64 Αθήνα 

12. Τράπεζα Eurobank Εργασίας Α.Ε. 
Λ. Αμαλίας 20, 105 57 Αθήνα  

13. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 
Πατησίων 54, 106 82 Αθήνα 

14. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. 
Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα 

15. Γ.Σ.Ε.Ε. 
28ης Οκτωβρίου 69, 104 34 Αθήνα 

16. Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., και του 
Εντασσόμενου Κλάδου Τ.Α.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.  
Τσόχα 22 &Σούτσου, 115 21 Αθήνα 

17. Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του Τ.Α.Π. 
– Ο.Τ.Ε. 
Αγ. Κων/νου 16, 104 31 Αθήνα 

18. Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων  και Κλάδων 
Τ.Σ.Π.- Α.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε.,  Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ & Τ.Α.Π.Α.Ε.-ΕΘΝΙΚΗ  
Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα 

19. Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού  Δ.Ε.Η.  
Μυλλέρου 13, 104 36 Αθήνα 

20. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

21. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

22. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

23. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 

    
  ΠΡΟΣ : 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ :  ..........................................................…… 
 
ΟΝΟΜΑ       :  ...........................................................…... 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ : .......................…… 
 
ΟΔΟΣ          : .............................................................…... 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ : .............................................................…… 
 
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ : ....................................................…... 
 
ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ : .......................................……… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ........................................................……. 
 

Α.Φ.Μ.      : ……………………………………………... 
 
Α.Μ.Κ.Α.  : ..............................................................……. 
 
Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : ....................................…… 
 
ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. :  ……………………… 
(Υποκ/μα τόπου κατοικίας) 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ : …………………… 
 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ   ………………………………………… 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ 
ΝΑΙ: 
Ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας: 
(Τελευταία ημέρα εργασίας ) 
 
 
ΟΧΙ: 
  
 

 
Το ……………………………………  
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. .............................… 
………………………………………. 
(Υποκ/μα τόπου κατοικίας) 
Τμήμα Εσόδων 
 
ΘΕΜΑ : Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 
των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων του 
εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου 
Κύριας Σύνταξης του τέως ………………………

 
Παρακαλώ όπως ενεργήσετε 

αρμοδίως προκειμένου να υπαχθώ στις 
διατάξεις του της ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ζ΄ του 
άρθρου 26 παρ. 14 του Ν.4075/2012 και της κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπ΄ αρ. 
Φ80000/οικ.10197/686/3-5-2012 Υ.Α., ώστε να 
συνεχιστεί η ασφάλισή μου στον 
εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο 
Κύριας Σύνταξης του τέως  ……………….. 
……………………………………………....

 
 
 

  .......  Αιτ ..........                   

............................................................................201…. 
 
Συνημμένα :                                                                                                                  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 
 

 
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω : 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ  

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
 
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ. – Τ.Κ. –  ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ 

 
 
: 

 
 
............................................................................. 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ : 
 

 
Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο 
αστυνομικής ταυτότητας  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
1. Θεωρημένο αντίγραφο της λύσης της σύμβασης εργασίας ή της καθ΄ οιονδήποτε 

τρόπο λύσης της εργασιακής σχέσης. 
 

2. Θεωρημένο αντίγραφο παραστατικού του προγράμματος εθελούσιας εξόδου στην 
περίπτωση συμμετοχής. 
 

3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια - στοιχεία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή και άλλων φορέων και σε 
περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης ή βεβαίωση 
όπως συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/24-4-2013  Γενικού 
Εγγράφου της Διεύθυνσης  Ασφάλισης- Εσόδων του εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
φορέα και κλάδου   ασφάλισης, η οποία (βεβαίωση) χορηγείται από το Τοπικό 
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Κύριας 
Σύνταξης του τέως Ταμείου (π.χ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.,  Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., 
Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α.,  Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε.,  Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π.,  Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ.,  
Τ.Σ.Π.Π.-Α.Τ.Ε.) στο οποίο έχετε ασφαλιστεί. 
 
Όταν πρόκειται για συμμετέχοντες σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου επί 
αδυναμίας προσκόμισης της προαναφερόμενης  βεβαίωσης  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ) θα 
λαμβάνεται υπόψη βεβαίωση του εργοδότη, που πραγματοποιεί το πρόγραμμα 
εθελουσίας, από την οποία εάν προκύπτει ότι η περίοδος απασχόλησης – ασφάλισης 
στο ειδικό συνταξιοδοτικό είναι πέραν της δωδεκαετίας (12ετίας) να θεωρηθεί ότι 
πληρείται η προϋπόθεση των τριών χιλιάδων (3000 Η.Α.) Ημερών Ασφάλισης στο τέως 
Ταμείο. 
 
 Επιπλέον για συμμετέχοντες σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, τα οποία 
προβλέπουν την καταβολή των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης 
εξολοκλήρου και απευθείας από τον εργοδότη, με υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής 
Συγκεντρωτικής Κατάστασης των συμμετεχόντων  στην Διοίκηση του Ι.Κ.Α.- 
Ε.Τ.Α.Μ., απαιτείται θεωρημένο αντίγραφο της σελίδας της προαναφερόμενης 
Αναλυτικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης απ΄ όπου θα προκύπτει η συμμετοχή του/της 
στο πρόγραμμα εθελουσίας.  
 

4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό τελευταίου εργοδότη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
τακτικές αποδοχές  τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης. 

 
5. 

 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι : 

 
α) Ο/Η δηλών/ούσα δεν παρέχει εργασία για την οποία να υπάγεται στην ασφάλιση 

του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει 
μισθωτούς και σε περίπτωση που θα αναλάβει τέτοια εργασία αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να δηλώσει αυτή αμέσως στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
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β) Έλαβε γνώση ότι, εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31.1.2014 δεν 
κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  υπαγωγής 
στην προαιρετική ασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής 
μετατρέπεται σε απόφαση όπως (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/24-
4-2013  Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης  Ασφάλισης- Εσόδων  για καταβολή της 
μηνιαίας εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης. 
 

γ) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού 
του αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον εργοδότη που 
πραγματοποιεί το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου το οποίο καλύπτει το κόστος 
προαιρετικής εξ΄ ολοκλήρου και απευθείας ή  από τον ίδιο, άλλως θα απωλέσει την 
κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  υπαγωγής στην 
προαιρετική ασφάλιση.  
 

δ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του 
χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική  συνέχιση της 
ασφάλισης.  
 

ε) Σε περίπτωση που κριθεί ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του 
άρθρου 49 του Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) δεν δύναται να 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012. Συνεπώς τυχόν καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. ποσό που αναλογεί στο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης 
της ασφάλισης συμψηφίζεται (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ζ΄) ή επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεώς 
του/της ασφαλισμένου/νης (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ΄). Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται 
στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. φορέα ή κλάδο αίτημα χορηγήσεως 
σύνταξης αναπηρίας.  
 

6. Θεωρημένο αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 1 
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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
   

                                                                               
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                   
                            
……………………Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
………………….......………………………… 
Τμήμα Εσόδων     : …………………………. 
Ταχ. Διεύθυνση     : ………………………….          
Πληροφορίες         : .…………………….…... 
Αριθ. τηλεφώνου  : .……………………….... 
FAX                       : …………………………. 
E – mail                 : …………………………. 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
 
      
    …………,   .…/.... /20…. 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     ………………................... 
      
     

 
ΘΕΜΑ :    «Συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. 

– Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του 
τέως……………...………….  
…………………………………………………….. τ…. ασφαλισμέν…. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………Α.Μ.Α………………...»    

 
                                          Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
           Ο/Η  Διευθυντ….  του .......….......  Υποκ/τος  Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ……………… 
 

Έχοντας υπόψη 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του ΑΝ.1846/51 «Περί Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Κανονισμού 
Ασφάλισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την 
Φ11321/6316/11-4-2007 (Β΄ 603) Α.Υ.Ε.Κ.Α.. 

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄, της παρ. 14 του άρθρου 26, του    
Ν.4075/2012(Α΄89) και της κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας 
Φ80000/οικ.10197/686/Β΄1504/3-5-2012 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4144/2013 (Α΄88) με τις οποίες αντικαθίσταται η 
περίπτωση   α΄, της παρ. 14 του άρθρου 26, του Ν.4075/2012. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 (Α΄268) με τις οποίες 
προστίθενται  περιπτώσεις  ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, στην παρ. 14 του άρθρου 26, του 
Ν.4075/2012 και της κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ80000/οικ.36192/ 
2283/Β΄3290/24-12-2013 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας. 
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5. Τις σχετικές ερμηνευτικές Εγκυκλίους 70/2012 & ………και Γενικό Έγγραφο με 
αριθ. Α23/596/3/24-4-2013  της Διοικήσεως του Ι.Κ.Α. –  Ε.Τ.Α.Μ. 

6. Την με αριθμ. πρωτ. …………………………………... αίτηση τ…. ασφαλισμέν…..  
………………………………………………………………………………………... 
Α.Μ.Α. ………………………… (Α.Μ.Κ.Α. …………………………). 

7. Την με αριθμ. πρωτ. Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.…………………………………... 
Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση του εργοδότη………………………………... 
……………………………………………………………………………………….
… 
Α.Μ.Ε. ……………………,από την οποία προκύπτει η συμμετοχή του 
ασφαλισμένου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. 

8. Την από …………………………………... Έκθεση Ελέγχου – Εισήγηση του 
αρμοδίου Τμήματος Εσόδων του Υποκαταστήματός μας. 

 
Σκεπτόμενοι σύμφωνα με το νόμο 

 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύει, των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, 

δ΄ και ε΄, της παρ. 14, του άρθρου 26, του Ν.4075/2012 και της κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσας Φ80000/οικ.10197/686/3-5-2012 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους 
Φορέων ή Κλάδων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εντάχθηκαν στον Κλάδο Σύνταξης του 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3029/2002 και του άρθρου 1 
και  3 του Ν.3655/2008, σε περίπτωση διακοπής καθ΄ οιονδήποτε τρόπο της 
υποχρεωτικής ασφάλισής τους, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση, στον ίδιο 
φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και 
ασθένειας. 

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013, περί 
εφάπαξ καταβολής των εισφορών στην παρ. 14, του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, 
όπως ισχύει, μετά την περίπτωση στ΄, προστίθενται περιπτώσεις ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, με 
τις οποίες ουσιαστικά προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαγόμενων στην 
προαιρετική του Ν.4075/2012 προσώπων, η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής 
(οριζόμενη ως προκαταβολή, καθώς  η εκκαθάριση του ποσού θα πραγματοποιηθεί 
με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος από το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - 
Ε.Τ.Α.Μ. τέως Ειδικό Ταμείο) του συνόλου των προβλεπόμενων εισφορών 
προαιρετικής ασφάλισης, προκειμένου να κατοχυρωθεί η εξέταση του 
συνταξιοδοτικού αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης  υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.  

                            
Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ο/η ασφαλισμένος/η 

………………………………………………………….........Α.Μ.Α. ……………….. 
Α.Μ.Κ.Α. ………………………....... . 
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1. Διέκοψε την υποχρεωτική ασφάλιση στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως ………………………….την …………….. 
και υπέβαλλε αίτηση για υπαγωγή στις προαναφερθείσες διατάξεις την 
…………… 

2. Δεν προσφέρει πουθενά εργασία για την οποία πρέπει να ασφαλισθεί σε άλλο 
Ταμείο Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει μισθωτούς.  
Πραγματοποίησε στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως 
……………………………… για τον οποίο ζητά την συνέχιση της ασφαλίσεως 
προαιρετικά : 

3. 

 Πεντακόσιες (500) ημέρες εργασίας πριν από την τελευταία ημέρα 
εργασίας του στην ασφάλιση του ίδιου Ταμείου και Κλάδου και 
υπέβαλε έγγραφη αίτηση εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από 
την τελευταία ασφάλισή του στο Ταμείο και στον Κλάδο αυτό, ή   

  Τρείς χιλιάδες τουλάχιστον (3.000) ημέρες εργασίας (10 έτη 
ασφάλισης) ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της παραπάνω 
αίτησης. 

4. Ήταν ασφαλισμένος/η κατά την ημερομηνία ένταξης του Εντασσόμενου στο 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως ……………….., ήτοι κατά 
την …../…../20…. 

5. Επειδή, έχει υπαχθεί στην ασφάλιση του Εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
φορέα τέως ………………………………………………….μέχρι  31/12/1992, 
ή έχει υπαχθεί στην ασφάλιση του Εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. φορέα 
τέως  ……………………………………………………........ μετά την 
1/1/1993, 
πλήν όμως, υπήχθη στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. πριν την 1/1/1993. 

6. Επειδή ο/η αιτών/ούσα…….. εξετάσθηκε από την Τοπική Πρωτοβάθμια 
Υγειονομική Επιτροπή Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του ……………Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. ……………………………… και κρίθηκε  ότι δεν είναι ανάπηρος 
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/92, ποσοστό 
αναπηρίας 50% και άνω, με την υπ. αριθμ. ………………………………. 
γνωμάτευση της ……………………………………………………….. 
Επειδή, οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από την καθ΄ 
οιουδήποτε τρόπο διακοπή της εργασιακής σχέσης του/της αιτών/ούσα….. 
ανέρχονται σε …………………………………………………………………… 

                                                                                   (ολογράφως) 
……………………………………… (…………………..). 

                                                                                 (αριθμητικά) 

7. 

Επειδή, οι ανωτέρω τακτικές αποδοχές δεν μπορεί να υπολείπονται του 
25πλασίου του Η.Α.Ε., όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

8. Επειδή, τα ποσοστά ασφάλισης για τους απασχολούμενους στον εργοδότη 
……………………………………………………………………………………
. από 1/1/2013 ανέρχονται συνολικά σε …………. % (ασφαλισμένου …… % - 
εργοδότη ……..%) το οποίο ως γνωστό καταβάλλεται συνολικά από τον 
προαιρετικά ασφαλισμένο  (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ΄) . 
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Επειδή τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται ισόποσα και σταδιακά μέχρι να 
εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ως εξής : 
Από  1/1/2013  έως   31/12/2015    :  ..… %   ( ασφαλισμένου ..…. %  -  εργοδότη  ..…... %) 

 
Από  1/1/2016  έως   31/12/2018    :  ….. %    ( ασφαλισμένου  ..…. %  -    εργοδότη  ….. %) 

 
Από  1/1/2019  έως   31/12/2021    :  ….. %   ( ασφαλισμένου  ……. % -  εργοδότη ……. %) 
 

Από  1/1/2022  και     εντεύθεν       :  ….. %   ( ασφαλισμένου  …… % -εργοδότη ……. %) 
 

9. Επειδή, ο/η αιτών/ούσα συμμετέχει σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του 
εργοδότη ……………………………………………………………………….., 
το οποίο προβλέπει την κάλυψη των εισφορών, εξ΄ ολοκλήρου και απευθείας 
από τον εργοδότη (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ζ΄)  

                                                                      
Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω ο/η αιτών/ουσα συγκεντρώνει όλες τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο για την συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισής 
του/της, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτησή του/της, την οποία υπέβαλε μέσα στην 
οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. 
Επειδή  ο/η αιτών/ουσα σύμφωνα με τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου πριν από 
την λύση της εργασιακής σχέσης μήνα πλήρους απασχόλησης  πρέπει να καταβάλλει 
συνολικά  ποσό για κάθε μήνα ποσό ……………………..…………………………… 
……………………………………………………………...(……..…………………..)                    
                                                    (ολογράφως)                                                                   (αριθμητικά)  
Αρχή γενομένης από ………/……/…….. (ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής) 
μέχρι 31/12/2015 (ημερομηνία αλλαγής του ποσοστού ασφάλισης). 
 

Επειδή ………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................... 

 
Επειδή, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της 

ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, που απαιτείται για την θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος του/της ανωτέρω ασφαλισμένου/νης,  σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ………...………………………………… 
Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση του εργοδότη……………………………….. 
φέρεται να ανέρχεται στο ποσό των …………………………………………………… 
………………………………………………………………………...(………………) 
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με το πραγματικό κόστος να προκύπτει μόνο μετά την εκκαθάριση που θα 
πραγματοποιηθεί με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος και την 
ολοκλήρωση της μελέτης του ατομικού φακέλου από το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Σύνταξης του τέως………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 

             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ : 
 

Δεχόμαστε την αίτηση του/της ασφαλισμένου/νης…………………………… 
………………………………………………………. Α.Μ.Α. 
………………………… 
Α.Μ.Κ.Α. …………………….... και εγκρίνουμε να συνεχίσει προαιρετικά την 
ασφάλισή του/της στον εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης               
τέως………………………………………με καταβολή εισφορών από 
….../……/……  
Συγκεκριμένα πρέπει να καταβάλλει από .…../…../……..και για κάθε μήνα ποσό 
……………………..……………………………………………. (…………………...)  
                                                           (ολογράφως)                                                              (αριθμητικά) 
μέχρι 31/12/2015. Στη συνέχεια το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό προσαρμόζεται 
σύμφωνα με τον πίνακα που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. 

Επιπλέον, αν το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής 
συνέχισης της ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, που απαιτείται για 
την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του ανωτέρω ασφαλισμένου, 
καταβληθεί μέχρι ……/……/…… κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού 
αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης  υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, ήτοι την 
…………………………..  
                                                                             
 
 
 
 
                                                               

                                     
                                                                                                                                       Ο/Η   ΔΙΕΥΘΥΝΤ……...       
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   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                                                                 
     1.  κ…………………………………….………………...... 

       οδός ……………………………….αριθμ. …………… 
      Τ.Κ………… πόλη …………………………………….. 
      
      Με απόδειξη παραλαβής και τις πληροφορίες ότι : 

α) Κατά της παρούσας μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της. 
β) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος 

και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον ίδιο, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις 
Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επομένου της κοινοποιήσεως μήνα, (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ΄) άλλως, 
θα απολέσει την κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  υπαγωγής στην 
προαιρετική ασφάλιση.  

γ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του χρονικού 
διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική  συνέχιση της ασφάλισης.  

δ) Σε περίπτωση που κριθεί ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του 
Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν.4075/2012. Συνεπώς τυχόν καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ποσό, που αναλογεί στο 
εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, επιστρέφεται κατόπιν 
αιτήσεώς του/της. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται στο Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Φορέα ή Κλάδο  αίτημα χορηγήσεως σύνταξης αναπηρίας. 

ε) Εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ΄) δεν κατοχυρώνεται η 
εξέταση του      συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης  υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Στην περίπτωση 
αυτή η απόφαση υπαγωγής μετατρέπεται σε απόφαση όπως (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) του με αριθ. πρωτ. 
Α23/596/3/24-4-2013  Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης  Ασφάλισης- Εσόδων  για καταβολή 
της μηνιαίας εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης, με τις πρόσθετες πληροφορίες ότι :    

 
• Ανάληψη ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλο Ταμείο ασφάλισης μισθωτών, 

εργασίας, αναστέλλει υποχρεωτικά την προαιρετική ασφάλιση, η οποία μπορεί να 
ξαναρχίσει όταν σταματήσει η εργασία, χωρίς έρευνα για την συνδρομή εκ νέου των 
προϋποθέσεων και χωρίς αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών. 

• Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της εισφοράς περισσότερο από τρείς (3) μήνες από 
τότε που είναι απαιτητή, το ποσό της επιβαρύνεται με τα ίδια πρόσθετα τέλη που 
επιβαρύνονται οι καθυστερούμενες εισφορές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Συνεπώς οι εισφορές για 
το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει καταβάλλονται υποχρεωτικά μέχρι τέλους του 
επόμενου της κοινοποιήσεως της παρούσας απόφασης τριμήνου. Οι δε κατά μήνα εισφορές 
καταβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τέλος κάθε επόμενου τριμήνου.   

• Καθυστέρηση καταβολής των εισφορών μεγαλύτερη από 24 μήνες συνεπάγεται την απώλεια 
του δικαιώματος για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης. 

• Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών κατά τον χρόνο λήψεως επιδόματος 
ασθενείας (δυνητική αναστολή ). 

• Οι μηνιαίες εισφορές αυξάνονται κάθε φορά που αυξάνεται το ασφάλιστρο κατά τις οδηγίες 
του με αριθ. …………..Γενικού Εγγράφου Διοίκησης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 

 
2.  …………………………………………………………. 
    Οδός……………………………….αριθμ…………….. 
    Τ.Κ…………..πόλη……………………………………. 

 (Έδρα εργοδότη) 
3. Υποκατάστημα  Ι.Κ.Α. -  Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων  του 
    Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης τέως……………….. 
    ………………………………………………………….. 
4. Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματός μας μαζί με τον 
     σχετικό φάκελο. 

 5. Τμήμα Συναλλακτικό Υποκαταστήματός μας.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
Ο/η υπογράφ….  ………………………………………………………… 

Α.Μ.Α. ……………………….., που συνεχίζω προαιρετικά την ασφάλισή μου 
στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του 
τέως...........................................................με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν.4075/2012, δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των διατάξεων του Ν.1599/1986 
άρθρο 8 ότι : 
α) Δεν παρέχω εργασία για την οποία να υπάγομαι στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – 

Ε.Τ.Α.Μ.. ή άλλου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει μισθωτούς και 
σε περίπτωση που θα αναλάβω τέτοια εργασία αναλαμβάνω την υποχρέωση να 
δηλώσω αυτή αμέσως στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. 

β) Έλαβα γνώση ότι, εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ΄) δεν κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού μου 
αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης  υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή η 
απόφαση υπαγωγής μετατρέπεται σε απόφαση όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3  του με 
αριθ. πρωτ. Α23/596/3/24-4-2013  Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης  
Ασφάλισης- Εσόδων  για καταβολή της μηνιαίας εισφοράς προαιρετικής 
ασφάλισης. 

γ) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού 
μου αιτήματος και αποδέχομαι να καταβάλλω τις τυχόν προκύπτουσες διαφορές 
μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του 
επομένου της κοινοποιήσεως μήνα, (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ΄) άλλως, θα απολέσω την 
κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού μου αιτήματος με τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  
υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.  

δ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του 
χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική  συνέχιση της 
ασφάλισης.  

ε) Σε περίπτωση που ο δηλών κριθεί ανάπηρος κατά την έννοια των 
διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) 
δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012. Συνεπώς τυχόν 
καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ποσό που αναλογεί στο εκτιμώμενο κόστος 
της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεώς 
του. Στην περίπτωση αυτή δύναται να υποβληθεί στο Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. Ταμείο ή Κλάδο αίτημα χορηγήσεως σύνταξης αναπηρίας.  

 
                                                                                                       ……………………………201… 
 

                                                                                                                                                              Ο/Η  ΔΗΛ…… 
 
 
 

                                                                                                                                           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 2  
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ΑΙΤΗΣΗ 
 

    
ΠΡΟΣ : 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ : ................................................... 
 
 
ΟΝΟΜΑ       : ................................................... 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ:…………..   
 
ΟΔΟΣ          : ..............................................…... 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ : ............................................……..
 
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ : ....................................…... 
 
ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ...........................……. 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ...........................................….. 
 

Α.Φ.Μ.      : …………………………………... 
 
Α.Μ.Κ.Α: ..................................................…… 
 
Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : ........…………… 
 
ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ……………….. 
(Υποκ/μα τόπου κατοικίας)  
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :………….. 
 
 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:………………………………. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ 
ΝΑΙ: 
Ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας: 
(Τελευταία ημέρα εργασίας ) 
 
 
ΟΧΙ: 

 
Το ………………………………….  
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ............................... 
………………………………………. 
(Υποκ/μα τόπου κατοικίας) 
Τμήμα Εσόδων 
 
 
ΘΕΜΑ : Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των 
μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων του εντασσόμενου στο 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως 
……………………………………………………………….  

 
Με την παρούσα σας γνωρίζω ότι με την υπ. αριθμό
……………………………… Απόφαση Διευθυντή 
Υποκ/τός σας συνεχίζω προαιρετικά την ασφάλισή 
μου στον εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο 
Κύριας Σύνταξης του τέως ……………………….., 
υπαγόμενος στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 14 του 
Ν.4075/2012 και της κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας 
υπ΄ αρ. Φ80000/οικ.10197/686/3-5-2012 Υ.Α.  
Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενεργήσετε αρμοδίως 
προκειμένου να υπαχθώ στις διατάξεις του άρθρου 
τέταρτου του Ν.4218/2013* και της κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσας υπ΄ αρ. Φ80000/οικ. 36192/2283/24-12-
2013 Υ.Α., περί εφάπαξ καταβολής των 
υπολειπόμενων εισφορών, που αφορούν την 
ανωτέρω προαιρετική ασφάλιση, μέχρι την 
31/1/2014, προκειμένου να κατοχυρώσω την 
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος 
με τις ισχύουσες σήμερα προϋποθέσεις.    
      

 (*ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ΄ της παρ.14 του άρθρου 26 του Ν.4075/12)       

 
 

                                     ....  Αιτ ....... 

...........................................................................201…. 
 
Συνημμένα :                                                                                                                                    
                                                                                                                                                            

                                             
                                                                                                                                             

                                                                                  
 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0



 29

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 
 

 
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω : 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ  

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
 
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ. – Τ.Κ. –  ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ 

 
 
: 

 
 
............................................................................. 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ : 
 

 
Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο 
αστυνομικής ταυτότητας  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0



 30

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1.  Βεβαίωση όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/24-4-2013  Γενικού Εγγράφου 

της Διεύθυνσης  Ασφάλισης- Εσόδων του εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Φορέα ή 
Κλάδου, η οποία (βεβαίωση) χορηγείται από το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τέως Ταμείου (π.χ. 
Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.,  Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α.,  Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε.,  
Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π.,  Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ.,  Τ.Σ.Π.Π.-Α.Τ.Ε.) στο οποίο ο αιτών  έχει ασφαλιστεί. 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της προαναφερόμενης βεβαίωσης  λαμβάνεται 
υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο αιτών δηλώνει υπευθύνως 
το κατ’ εκτίμηση υπολειπόμενο κόστος της προαιρετικής ασφάλισης, μέχρι την 
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος με τις ισχύουσες προϋποθέσεις, για το 
οποίο έχετε ενημερωθεί από το τέως Ταμείο.  
 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο/η δηλών/ούσα  δηλώνει ότι : 
α) Δεν παρέχει εργασία για την οποία να υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-

Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει μισθωτούς και σε 
περίπτωση που θα αναλάβει τέτοια εργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
δηλώσει αυτή αμέσως στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

β) Έλαβε γνώση ότι, εάν  δεν καταβληθούν οι εισφορές, μέχρι 31/1/2014, δεν 
κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  υπαγωγής στις διατάξεις 
του Ν.4218/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.. Στην 
περίπτωση αυτή δύναται να συνεχίσει να καταβάλλει την μηνιαία εισφορά 
προαιρετικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  αρχική απόφαση 
υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν.4075/2012 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσας Υ.Α..  

γ) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού του 
αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον ίδιο, μέχρι και την 
τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επομένου της 
κοινοποιήσεως μήνα, άλλως, θα απολέσει την κατοχύρωση της εξέτασης του 
συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης  υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.  

δ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του 
χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική  συνέχιση της 
ασφάλισης.   

2. 

 
3. Θεωρημένο αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας. 

 
 

  
 
 
 
                                                                                                              ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 3 
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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
   

                                                                                
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                   
                            
……………………Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
………………….......………………………… 
Τμήμα Εσόδων     : …………………………. 
Ταχ. Διεύθυνση     : ………………………….          
Πληροφορίες         : .…………………….…... 
Αριθ. τηλεφώνου  : .……………………….... 
FAX                       : …………………………. 
E – mail                 : …………………………. 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
 
      
    …………,   .…/.... /20…. 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     ………………................... 
      
     

 
ΘΕΜΑ :    «Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4218/2013 περί εφάπαξ καταβολής 

των υπολειπόμενων εισφορών που αφορούν την συνέχιση 
προαιρετικά της ασφάλισης στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως……………...………….  
…………………………………………………….. τ…. ασφαλισμέν…. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………Α.Μ.Α………………...»    

 
                                          Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
           Ο/Η  Διευθυντ….  του .......….......  Υποκ/τος  Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ……………… 
 

Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του ΑΝ.1846/51 «Περί Κοινωνικών  

Ασφαλίσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Κανονισμού 
Ασφάλισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την 
Φ11321/6316/11-4-2007 (Β΄ 603) Α.Υ.Ε.Κ.Α.. 

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β, γ, δ και ε, της παρ. 14 του άρθρου 26, του     
Ν.4075/2012(Α΄89) και της κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας 
Φ80000/οικ.10197/686/Β΄1504/3-5-2012 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4144/2013(Α΄88) με τις οποίες αντικαθίσταται η 
περίπτωση   α, της παρ. 14 του άρθρου 26, του Ν.4075/2012. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013(Α΄268) με τις οποίες 
προστίθενται  περιπτώσεις  ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, στην παρ. 14 του άρθρου 26, του 
Ν.4075/2012 και της κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ80000/οικ.36192/ 
2283/Β΄3290/24-12-2013 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας. 
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5. Τις σχετικές ερμηνευτικές Εγκυκλίους 70/2012 & ………και Γενικό Έγγραφο με 

αριθ. Α23/596/3/24-4-2013  της Διοικήσεως του Ι.Κ.Α. –  Ε.Τ.Α.Μ. 
6. Την με αριθμ. πρωτ. …………………………………... αίτηση τ…. ασφαλισμέν…..  

………………………………………………………………………………………... 
Α.Μ.Α. ………………………… (Α.Μ.Κ.Α. …………………………). 

7. Την με αριθμ. ………………………      Απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματός μας 
με την οποία υπήχθη στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ο αναφερόμενος 
στο θέμα ασφαλισμένος/η. 

8. Την με αριθ. πρωτ……………………….. Βεβαίωση του Τοπικού 
Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου 
Κύριας Σύνταξης του τέως ……………………………………………………….ή 
την από………………… Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο 
αιτών δηλώνει υπευθύνως το κατ’ εκτίμηση υπολειπόμενο κόστος της προαιρετικής 
ασφάλισης, μέχρι την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος με τις 
ισχύουσες προϋποθέσεις, για το οποίο έχει ενημερωθεί από το τέως Ταμείο.  

9. Την από …………………………………... Έκθεση Ελέγχου – Εισήγηση του 
αρμοδίου Τμήματος Εσόδων του Υποκαταστήματός μας. 

 
Σκεπτόμενοι σύμφωνα με το νόμο 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄, της 
παρ. 14, του άρθρου 26, του Ν.4075/2012, όπως ισχύει και της κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσας Φ80000/οικ.10197/686/3-5-2012 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους 
Φορέων ή Κλάδων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εντάχθηκαν στον Κλάδο Σύνταξης του 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3029/2002 και του άρθρου 1 
και 3 του Ν.3655/2008, σε περίπτωση διακοπής καθ΄ οιονδήποτε τρόπο της 
υποχρεωτικής ασφάλισής τους, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση, στον ίδιο 
φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και 
ασθένειας. 

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013, περί 
εφάπαξ καταβολής των εισφορών στην παρ. 14, του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, 
όπως ισχύει, μετά την περίπτωση στ΄, προστίθενται περιπτώσεις ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, με 
τις οποίες ουσιαστικά προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαγόμενων στην 
προαιρετική του Ν.4075/2012 προσώπων, η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής 
(οριζόμενη ως προκαταβολή, καθώς  η εκκαθάριση του ποσού θα πραγματοποιηθεί 
με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος από το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - 
Ε.Τ.Α.Μ. τέως Ειδικό Ταμείο) του συνόλου των προβλεπόμενων εισφορών 
προαιρετικής ασφάλισης, προκειμένου να κατοχυρωθεί η εξέταση του 
συνταξιοδοτικού αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης  υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση (ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013 και της κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.).  

                           Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ο/η ασφαλισμέν……. 
………………………………………………………….........Α.Μ.Α. ……………….. 
Α.Μ.Κ.Α. ………………………....... . 
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1. Υπήχθη στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για τον Κλάδο Κύριας 

Σύνταξης του τέως …………………………………………... με την υπ. αριθμ. 
………………………………….Απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματός μας  
και υπέβαλλε την με αριθ. πρωτ……………………………. αίτηση για 
υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 και της κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α., περί εφάπαξ καταβολής των εισφορών.  

2. Δεν προσφέρει πουθενά εργασία για την οποία πρέπει να ασφαλισθεί σε άλλο 
Ταμείο Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει μισθωτούς.  

3. Επειδή τα ποσοστά ασφάλισης για τους απασχολούμενους στον εργοδότη 
…………………………………………………………………………………
… ανέρχονται συνολικά σε ………% (ασφ/νου …% - εργοδότη …%) το οποίο 
ως γνωστό καταβάλλεται συνολικά από τον προαιρετικά ασφαλισμένο.  

                          
Επειδή τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται ισόποσα και σταδιακά μέχρι να 

εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ως εξής : 
Από  1/1/2013  έως   31/12/2015    : .… %   ( ασφαλισμένου  ….. % -  εργοδότη  …… %) 

 
Από  1/1/2016  έως   31/12/2018    : …. %    ( ασφαλισμένου  ….. % -    εργοδότη  ….. %) 

 
Από  1/1/2019  έως   31/12/2021    : …. %   ( ασφαλισμένου  …… % -  εργοδότη ……. %) 
 

Από  1/1/2022  και     εντεύθεν      : ….. %  ( ασφαλισμένου ……  % -  εργοδότη …… %) 
                                             
Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω ο/η αιτ…… συγκεντρώνει όλες τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 
τέταρτου του Ν.4218/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α., περί 
εφάπαξ καταβολής των εισφορών, ώστε  να κατοχυρώσει  την εξέταση του 
συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης  υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση,  πρέπει να 
γίνει δεκτή η αίτησή τ….., την οποία υπέβαλε μέσα στην οριζόμενη από το νόμο 
προθεσμία. 

Επειδή  ο/η αιτ …… σύμφωνα με τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου πριν 
από την λύση της εργασιακής σχέσης μήνα πλήρους απασχόλησης,  πρέπει να 
καταβάλλει συνολικά  ποσό ……………………………………………….. ………….. 
……………………………………………………………(………………………)  και   
                                                (ολογράφως)                                                          (αριθμητικά) 
από..…/…../…….και για κάθε μήνα ποσό……………………………….……………. 
..………………………………………………………………..……………………….. 
……………………………………………………………...(……..…………………..)                     
                                                    (ολογράφως)                                                                   (αριθμητικά)  

Επειδή το υπολειπόμενο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της 
ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, που απαιτείται για την θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος του ανωτέρω ασφαλισμένου,  σύμφωνα με την υπ. 
αριθμ. ………………………………….Απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματός μας 
φέρεται να ανέρχεται στο ποσό των…………………………………………………… 
……………………………………………………………..(…………………………...
) 
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με το πραγματικό κόστος να προκύπτει μόνο μετά την εκκαθάριση που θα 
πραγματοποιηθεί με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος και την 
ολοκλήρωση της μελέτης του ατομικού φακέλου από το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Σύνταξης του τέως 
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 

             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ : 
 

Δεχόμαστε την αίτηση τ…… ασφαλισμέν…..  …………………………….. 
………………………………………………………. Α.Μ.Α. ……………………… 

Α.Μ.Κ.Α. …………………….... και εγκρίνουμε να συνεχίσει 
προαιρετικά την ασφάλισή του στον εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο 
Κύριας Σύνταξης               
τέως………………………………………καταβάλλοντας, μέχρι 31/1/2014, το 
συνολικό εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (στην 
οποία έχει ήδη υπαχθεί με την υπ’αριθ……………………….απόφαση) που απαιτείται 
για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, ώστε να κατοχυρώσει την 
εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά 
την……/……/………..(ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις 
του Ν.4218/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.).  
  

 
 
 
 
 
                                                                                                                                               Ο/Η   ΔΙΕΥΘΥΝΤ……...       
 
 

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                                                                          
     1.  κ…………………………………….………………...... 

       οδός ……………………………….αριθμ. …………… 
      Τ.Κ………… πόλη …………………………………….. 
      Με απόδειξη παραλαβής και τις πληροφορίες ότι : 
α) Κατά της παρούσας μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της. 
β)   Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος και 

τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον ίδιο, άλλως, θα απολέσει την κατοχύρωση της εξέτασης του 
συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης  υπαγωγής.  

γ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που 
αντιστοιχεί στην προαιρετική  συνέχιση της ασφάλισης. 

δ) Εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 δεν κατοχυρώνεται η εξέταση του 
συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης  υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσας Υ.Α.. Στην περίπτωση αυτή δύναται να συνεχίσει να καταβάλλει την μηνιαία εισφορά 
προαιρετικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  αρχική απόφαση υπαγωγής του στις 
διατάξεις του Ν.4075/2012 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.. 
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 2.  …………………………………………………………. 
    Οδός……………………………….αριθμ…………….. 
    Τ.Κ…………..πόλη……………………………………. 

 (Έδρα εργοδότη) 
3. Υποκατάστημα  Ι.Κ.Α. -  Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων  του 
    Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης τέως……………….. 
    ………………………………………………………….. 
4. Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματός μας μαζί με τον 
     σχετικό φάκελο. 

 5. Τμήμα Συναλλακτικό Υποκαταστήματός μας.  
                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0



 36

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
Ο/η υπογράφ….  ………………………………………………………… 

Α.Μ.Α. ……………………….., που συνεχίζω προαιρετικά την ασφάλισή μου 
στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδο Κύριας Σύνταξης του 
τέως...........................................................με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν.4075/2012, δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των διατάξεων του Ν.1599/1986 
άρθρο 8 ότι : 
α) Δεν παρέχω εργασία για την οποία να υπάγομαι στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – 

Ε.Τ.Α.Μ.. ή άλλου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης που ασφαλίζει μισθωτούς και 
σε περίπτωση που θα αναλάβω τέτοια εργασία αναλαμβάνω την υποχρέωση να 
δηλώσω αυτή αμέσως στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. 

β) Έλαβα γνώση ότι, εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές, μέχρι 31/1/2014, δεν 
κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού μου αιτήματος με τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσας Υ.Α.. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η συνέχιση της 
προαιρετικής ασφάλισής μου στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, καταβάλ- 
λοντας την μηνιαία εισφορά προαιρετικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
αρχική απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4075/2012 και της κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α..  

γ) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού 
μου αιτήματος και αποδέχομαι να καταβάλλω τις τυχόν προκύπτουσες διαφορές 
μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του 
επομένου της κοινοποιήσεως μήνα, άλλως, γνωρίζω ότι, θα απολέσω την 
κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού μου αιτήματος με τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4075/2012 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσας Υ.Α..   

δ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του 
χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική  συνέχιση της 
ασφάλισης.  

 
 
                                                                                                       ……………………………201… 

 
 
 

                                                                                                                                                              Ο/Η  ΔΗΛ…… 
 
 
 
 

                                                                                                                                           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 4 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 

    
  ΠΡΟΣ : 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ :  ..........................................................…… 
 
ΟΝΟΜΑ       :  ...........................................................…... 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ : .......................…… 
 
ΟΔΟΣ          : .............................................................…... 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ : .............................................................…… 
 
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ : ....................................................…... 
 
ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ : .......................................……… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ........................................................……. 
 

Α.Φ.Μ.      : ……………………………………………... 
 
Α.Μ.Κ.Α.  : ..............................................................……. 
 
Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : ....................................…… 
 
ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. :  ……………………… 
(Τόπου Κατοικίας)  
  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ : …………………… 
 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ   ………………………………………… 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ 
ΝΑΙ: 
Ημερομηνία / Χαρακτηρισμός: 
 
ΟΧΙ: 
  
 

 
Το ……………………………………  
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. .............................… 
………………………………………. 
(Υποκ/μα τόπου κατοικίας) 
Τμήμα Εσόδων 
 
ΘΕΜΑ : Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 
των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων του 
εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου 
Κύριας Σύνταξης του τέως ………………………

 
Παρακαλώ όπως ενεργήσετε 

αρμοδίως προκειμένου να υπαχθώ στις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 14 του 
Ν.4075/2012 και της κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσας υπ΄ αρ. Φ80000/οικ.10197/686/3-5-2012 
Υ.Α., ώστε να συνεχιστεί η ασφάλισή μου 
στον εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως 
……………………………………………... 

Επιπλέον, δηλώνω πως επιθυμώ να 
υπαχθώ στις διατάξεις του άρθρου τέταρτου 
του Ν.4218/2013*και της κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσας υπ΄ αρ. Φ80000/οικ.36192/2283/24-12-
2013 Υ.Α., περί εφάπαξ καταβολής των 
αναλογουσών στην ανωτέρω προαιρετική 
συνέχιση της ασφάλισής μου εισφορών, 
μέχρι την 31/1/2014, προκειμένου να 
κατοχυρώσω την θεμελίωση του 
συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος με τις 
ισχύουσες σήμερα προϋποθέσεις. 

 
(*ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ΄ της παρ.14 του άρθρου 26 του 
Ν.4075/12)                                            

 
  .......  Αιτ ..........   
 
 
                                              

............................................................................201…. 
 
Συνημμένα :                                                                                                                 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 
 

 
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω : 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ  

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
 
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ. – Τ.Κ. –  ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ 

 
 
: 

 
 
............................................................................. 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ : 
 

 
Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο 
αστυνομικής ταυτότητας  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
1. Θεωρημένο αντίγραφο της λύσης της σύμβασης εργασίας ή της καθ΄ οιονδήποτε 

τρόπο λύσης της εργασιακής σχέσης. 
 

2. Θεωρημένο αντίγραφο παραστατικού του προγράμματος εθελούσιας εξόδου στην 
περίπτωση συμμετοχής. 
 

3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια - στοιχεία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή και άλλων φορέων και σε 
περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης ή βεβαίωση 
όπως συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/24-4-2013  Γενικού 
Εγγράφου της Διεύθυνσης  Ασφάλισης- Εσόδων του εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
φορέα και κλάδου   ασφάλισης, η οποία (βεβαίωση) χορηγείται από το Τοπικό 
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Κύριας 
Σύνταξης του τέως Ταμείου (π.χ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.,  Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., 
Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α.,  Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε.,  Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π.,  Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ.,  Τ.Σ.Π.Π.-
Α.Τ.Ε.) στο οποίο έχετε ασφαλιστεί. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της 
προαναφερόμενης βεβαίωσης  λαμβάνεται υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986, με την οποία ο αιτών δηλώνει υπευθύνως το κατ’ εκτίμηση 
υπολειπόμενο κόστος της προαιρετικής ασφάλισης, μέχρι την θεμελίωση του 
συνταξιοδοτικού του δικαιώματος με τις ισχύουσες προϋποθέσεις, για το οποίο έχετε 
ενημερωθεί από το τέως Ταμείο.  
 
Όταν πρόκειται για συμμετέχοντες σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου επί 
αδυναμίας προσκόμισης της προαναφερόμενης  βεβαίωσης  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ) θα 
λαμβάνεται υπόψη βεβαίωση του εργοδότη, που πραγματοποιεί το πρόγραμμα 
εθελουσίας, από την οποία εάν προκύπτει ότι η περίοδος απασχόλησης – ασφάλισης 
στο ειδικό συνταξιοδοτικό είναι πέραν της δωδεκαετίας (12ετίας) να θεωρηθεί ότι 
πληρείται η προϋπόθεση των τριών χιλιάδων (3000 Η.Α.) Ημερών Ασφάλισης στο τέως 
Ταμείο. 
 
 Επιπλέον για συμμετέχοντες σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, τα οποία 
προβλέπουν την καταβολή των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης 
εξολοκλήρου και απευθείας από τον εργοδότη, με υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής 
Συγκεντρωτικής Κατάστασης των συμμετεχόντων  στην Διοίκηση του Ι.Κ.Α.- 
Ε.Τ.Α.Μ., απαιτείται θεωρημένο αντίγραφο της σελίδας της προαναφερόμενης 
Αναλυτικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης απ΄ όπου θα προκύπτει η συμμετοχή του/της 
στο πρόγραμμα εθελουσίας.  

 
4. 

 
Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό τελευταίου εργοδότη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
τακτικές αποδοχές  τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης. 

 
5. 

 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο/η δηλών/ούσα δηλώνει ότι : 

 
 
 
 
 

α) Δεν παρέχει εργασία για την οποία  υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή 
άλλου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης, που ασφαλίζει μισθωτούς και σε περίπτωση 
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που θα αναλάβει τέτοια εργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει αυτή 
αμέσως στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
 

β) Έλαβε γνώση ότι, εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 δεν 
κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  υπαγωγής 
στην προαιρετική ασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής 
μετατρέπεται σε απόφαση όπως (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/24-
4-2013  Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης  Ασφάλισης- Εσόδων  για καταβολή της 
μηνιαίας εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης. 
 

γ) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού 
του αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον ίδιο, άλλως θα 
απολέσει την κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  υπαγωγής 
στην προαιρετική ασφάλιση.  
 

δ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του 
χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική  συνέχιση της 
ασφάλισης.  
 

ε) Σε περίπτωση που κριθεί ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του 
άρθρου 49 του Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) δεν υπάγεται στις 
διατάξεις του Ν.4075/2012. Συνεπώς τυχόν καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ποσό 
που αναλογεί στο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης 
επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεώς του/της ασφαλισμένου/νης. Στην περίπτωση αυτή 
δύναται να υποβληθεί στον Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. φορέα ή κλάδο 
αίτημα χορηγήσεως σύνταξης αναπηρίας.  
 

6. Θεωρημένο αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 5 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 3290
24 Δεκεμβρίου 2013

46331

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελ−

ληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 
20/12/2013 μέσω δημόσιας εγγραφής. ............................. 1

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 
εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 17.12.2013. 2

Απόφαση έκδοσης Έντοκων Γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 
20/12/2013 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυ−
σικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονι−
σμού. ............................................................................................................ 3

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των 
περ.  ζ΄ και θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του 
Ν. 4075/2012, όπως ισχύει........................................................... 4

Διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των 
Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ............................................ 5

Τριετής απαγόρευση θήρας στη περιοχή «Καρίνα, Με−
ροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και Τράχη−
λας» νήσου Καλύμνου. .................................................................. 6

Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΜΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ−
ΝΤΩΝ» οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πι−
στοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση 
αυτή. ............................................................................................................. 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/112803/0023Α (1)
  Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 20/12/2013 
μέσω δημόσιας εγγραφής. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα κάι 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 

δανείων του Ελληνικού Δημοσίου απο τό εσωτερικό 
και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994). '

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πε−
τρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 
Α/1992).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών έπί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A/1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 τού Ν. 1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 
81 Α/1982) και την πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του 
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151 
Α/1994), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωμα−
τικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 
1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν 
σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207 Α/2000).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91. του Ν. 2362/1995 
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/1995) και του άρθρου 64 του 
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 38 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010).

9. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998), όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α/1982).

11. Την αριθμ. 2/22899/0023Α/15−03−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 785 Β/2012).

12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/ 
0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί−
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λοιπο αυτού του ποσού θα κατανέμεται εξίσου στους 
ενδιαφερόμενους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τά αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 19ης Δε−
κεμβρίου 2013, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2013, ημερο−
μηνία έκδοσης των εντόκων γραμματίων.

9) Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους 
Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας, 
δεν θα δοθεί προμήθεια.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

20ης Δεκεμβρίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι 
και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και 
την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013, η Τράπεζα της Ελλάδος, 
οι Τράπεζες, τά Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς 
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια 
από την παραπάνω δημοπρασία, μπορούν να διαθέτουν 
τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε 
απεριόριστα ποσά, σε τιμή που θα καθορίσουν οι ίδιοι.

Προϋπόθεση για την παραπάνω διάθεση είναι, οι επεν−
δυτές να είναι φυσικά πρόσωπα − κάτοικοι της Ε.Ε., να 
διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 
να έχουν μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Αυλών Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την πα−
ραπάνω διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα και θα ισχύει 
το ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 20ης 
Δεκεμβρίου 2013 για φυσικά πρόσωπα (GR0026169764).

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της έκδοσής τους και διακρα−
τώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Ο φόρος στα έντοκα γραμμάτια θα παρακρατείται 
κατά την έκδοση και θα επιστρέφεται στα φυσικά πρό−
σωπα, κατόχους του ISIN Β, κατά την ημέρα λήξης των 
εντόκων γραμματίων.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι Τράπεζες και λοιποί φορείς 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμμα−
τίων από το αρχικό ISIN (GR0000115189) (δημοπρασίας) 
στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την 
συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης 
ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επεν−
δυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων με ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς, 
οι οποίοι θά αγοράζουν τους τίτλους και στη συνέχεια 
θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β στο αρχικό ISIN της 
δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια. Κατά 
τά λοιπά ισχύει η απόφασή μας 2/89260/0023/29.12.2000 
«Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη−
μοσίου» (ΦΕΚ 615 Β/2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 

για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του 
δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

 F 
    Αριθμ. Φ 80000/οικ. 36192/2283 (4)
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των περ. ζ΄ 

και θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, 
όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του 

ν.4075/2012 (Α89), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 71 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) και του 
τέταρτου άρθρου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ Α 268)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α 102) «Οργανι−
σμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 
Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» 
και του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη−
ση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 
(ΦΕΚ Α 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών (ΦΕΚ Α 141)».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 ( ΦΕΚ Α 141) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των οικείων 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι θα κατα−
βληθεί εφάπαξ το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών 
σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι υπαγωγής

1. Δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτω−
σης ζ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, 
όπως ισχύει, έχουν οι ασφαλισμένοι της περ. α΄ της 
παραγράφου αυτής, εφόσον συμμετέχουν από 14−11−2013 
και εφεξής σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, που 
προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής 
συνέχισης της ασφάλισης.

2. Δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτω−
σης θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, 
όπως ισχύει, έχουν οι ασφαλισμένοι της περ. α΄ της 
παραγράφου αυτής, εφόσον: i) έχουν ενταχθεί σε πρό−
γραμμα εθελούσιας εξόδου πριν την 14.11.2013 ή ii) έχουν 
υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις ανω−
τέρω διατάξεις της προαιρετικής ασφάλισης, εφόσον 
καταβάλλουν οι ίδιοι μέχρι και την 31.1.2014 εφάπαξ το 
σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που αναλογούν 
στην προαιρετική τους ασφάλιση.
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Άρθρο 2
Καταβολή εισφορών προαιρετικής συνέχισης 

της ασφάλισης

1. α) Οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 14 
του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, υποβάλ−
λουν αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση 
βάσει των διατάξεων της περίπτωσης αυτής στους 
αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επι−
κουρικής, πρόνοιας και ασθένειας).

β) O εργοδότης εντός 45 ημερολογιακών ημερών 
από την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή από 
την τελευταία ημέρα εργασίας των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, υποβάλλει ανα−
λυτική συγκεντρωτική κατάσταση των εργαζομένων 
που επιθυμούν να υπαχθούν σε προαιρετική συνέχιση 
της ασφάλισής τους στα αρμόδια όργανα των οικεί−
ων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, η οποία εμπεριέχει 
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, 
ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ΑΜΚΑ, 
ΑΦΜ, ημερομηνία πρώτης ασφάλισης, χρόνο ασφάλι−
σης σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, χρόνο από 
αναγνώριση, εκτιμώμενο κόστος ανά ασφαλισμένο, ανά 
φορέα κοινωνικής ασφάλισης και συνολικά, τακτικές 
αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή 
της απασχόλησης, ημερομηνία έναρξης και λήξης της 
προαιρετικής ασφάλισης

γ) O αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας εκδίδει άμεσα 
ατομικές αποφάσεις υπαγωγής στην προαιρετική συ−
νέχιση της ασφάλισης και το εκτιμώμενο κόστος, όπως 
αυτό προκύπτει από την ανωτέρω αναλυτική συγκε−
ντρωτική κατάσταση, τις οποίες κοινοποιεί και στην 
έδρα του εργοδότη.

δ) Ο εργοδότης καταβάλλει στον αρμόδιο φορέα κοι−
νωνικής ασφάλισης το συνολικό ποσό των αναλογου−
σών εισφορών που προκύπτει με βάση το εκτιμώμενο 
κόστος, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω 
αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση, εντός δύο μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής της.

ε) Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων 
και των αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος 
των ανωτέρω προσώπων, οι οποίες κοινοποιούνται και 
στην έδρα του εργοδότη, προσδιορίζεται το πραγματικό 
κόστος της προαιρετικής ασφάλισης για κάθε ασφα−
λισμένο και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν διαφορές κα−
ταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση της 
ασφάλισης και του πραγματικού κόστους αυτής) στο 
τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Εάν προκύπτει δια−
φορά σε βάρος του εργοδότη αυτή καταβάλλεται εντός 
2 μηνών και σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής 
αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα από την ισχύ−
ουσα νομοθεσία πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και επι−
βαρύνσεις, αναζητούνται δε κατά τα ισχύοντα από τους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς. Σε άλλη περίπτωση η 
τυχόν διαφορά συμψηφίζεται με εισφορές που οφείλει 
ο εργοδότης για την ασφάλιση του προσωπικού του.

2. Α) Οι ασφαλισμένοι της περ. θ΄ της παρ. 14 του άρ−
θρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, που έχουν εντα−
χθεί σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου μέχρι 14−11−2013 
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχι−
ση της ασφάλισης βάσει των διατάξεων της περίπτωσης 
αυτής στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

O κάθε αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας εκδίδει άμεσα 
ατομική απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση 

της ασφάλισης στην οποία προσδιορίζεται το εκτιμώ−
μενο κόστος, που προκύπτει από τον υπολογισμό των 
εισφορών που αναλογούν στο χρονικό διάστημα υπα−
γωγής στην προαιρετική ασφάλιση που απαιτείται για 
τη θεμελίωση είτε συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε 
χορήγησης εφάπαξ παροχής.

Ο ασφαλισμένος καταβάλλει εφάπαξ μέχρι και την 
31.1.2014 το ανωτέρω συνολικό ποσό που αναλογεί στην 
προαιρετική ασφάλισή του.

Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων 
και των αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος 
των ανωτέρω προσώπων, προσδιορίζεται το πραγ−
ματικό κόστος της προαιρετικής ασφάλισης για κάθε 
ασφαλισμένο και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν διαφορές 
καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση 
της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους αυτής).

Β) Οι ασφαλισμένοι της περ. θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 
26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, που έχουν υποβάλει ή 
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχι−
ση της ασφάλισης στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης βάσει των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 
26 του Ν. 4075/2012, αιτούνται την εφάπαξ καταβολή του 
ποσού των εισφορών που αναλογεί στο συνολικό χρόνο 
υπαγωγής τους στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλι−
σης μέχρι την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

O κάθε αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας εκδίδει άμεσα 
ατομική απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση 
της ασφάλισης στην οποία προσδιορίζεται το εκτιμώ−
μενο κόστος, που προκύπτει από τον υπολογισμό των 
εισφορών που αναλογούν στο χρονικό διάστημα υπα−
γωγής στην προαιρετική ασφάλιση που απαιτείται για 
τη θεμελίωση είτε συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε 
χορήγησης εφάπαξ παροχής.

Ο ασφαλισμένος καταβάλλει εφάπαξ μέχρι και την 
31.1.2014 το ανωτέρω συνολικό ποσό που αναλογεί στην 
προαιρετική ασφάλισή του.

Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων 
και των αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος 
των ανωτέρω προσώπων, προσδιορίζεται το πραγματι−
κό κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης 
για κάθε ασφαλισμένο και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν 
διαφορές καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική 
συνέχιση της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους 
αυτής).

Άρθρο 3
Δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος

1. Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος των 
ασφαλισμένων της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 14 του άρ−
θρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, κρίνεται σύμφω−
να με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής 
στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον 
η πλήρης καταβολή των εισφορών της προαιρετικής 
ασφάλισης γίνει εφάπαξ εντός δύο μηνών από την ημε−
ρομηνία υποβολής στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης της αναλυτικής συγκεντρωτικής κατάστασης 
του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας απόφασης.

2. Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος των 
ασφαλισμένων της περίπτωσης θ΄ της παρ. 14 του άρ−
θρου 26 του Ν. 4075/2012,όπως ισχύει, κρίνεται σύμφω−
να με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγω−
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γής τους στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 
και εφόσον μέχρι και την 31.1.2014 καταβάλλουν οι ίδιοι 
εφάπαξ το σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που 
αναλογούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Άρθρο 4
Χρόνος άσκησης συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος δύνα−
ται να ασκηθεί μετά την παρέλευση του χρονικού δια−
στήματος που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση 
της ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

    F 
 Αριθμ. οικ. 70470/5366 (5)
Διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των 

Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986 όπως 
ισχύει και ειδικά την παράγραφο 5 αυτού, σε συνδυα−
σμό με το εδάφιο β του άρθρου 3, το άρθρο 44 και την 
παράγραφο 5 του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 «Ποινική 
προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρι−
σης αποβλήτων −Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/
ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α).

3. Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Εν−
σωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» (ΦΕΚ Α−85/11.04.2012)

4. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141 Α/2012).

5. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

6. Την με αρ. 2527/2009 απόφαση «Ειδικότερα ζητήμα−
τα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση 
των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πο−
λιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 83 Β).

7. Την παράγραφο 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 
«Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 2 Α).

8. Τις διατάξεις της με αρ. Η.Π. 29407/3508/2002 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονο−
μική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ 1572 Β), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της με αρ. Η.Π.50910/2727/2003 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδι−
ασμός διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

10. Την εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με αρ. Οικ. 129043/4345/8.7.2011 
με θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».

11. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα 
με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/
ΕΚ (ΕΕ L 11/16.1.2003/σελ. 27).

12. Την οικ. 52546/2011 (ΦΕΚ 2854 Β/16−12−2011) από−
φαση Υφυπουργού Εσωτερικών για «Σύσταση Ειδικού 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής».

13. Την απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση 
ανάγκης των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας με 
α.π. 287540/7545/01.11.2013.

14. Τα με αριθμ. 701Δ/18−11−2013 (ορθή επανάληψη), 
735Δ/27−11−2013 και 737Δ/29−11−2013 (ορθή επανάληψη) 
έγγραφα των Δημάρχων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας.

15. Το με αριθμ. 5006/28−11−2013 έγγραφο της Γενι−
κής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.

16. Τη με αρ. 590/2013 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

17. Την με αριθμ. οικ.115939/3−2−2013 απόφαση Ένταξης 
της πράξης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση “Λίμνες” 
της τοπικής κοινότητας Αλφειούσας Δήμου Πύργου» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη».

18. Την με αριθμ. 3642/22−7−2013 απόφαση Ένταξης της 
πράξης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση “Πολυπόταμος 
Πελοπίου” του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» στο Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι 
Νήσοι».

19. Την με αριθμ. 1994/16−4−2013 απόφαση Ένταξης της 
πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφε−
ρειακής Ενότητας Ηλείας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ−
μα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

20. Την με αριθμ. 4720/8−11−2012 απόφαση Ένταξης 
της πράξης «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα−Πελοπόν−
νησος−Ιόνιοι Νήσοι».

21. Τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
με α.π. 9966/20−12−2005 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

22. Το γεγονός του κορεσμού της Μονάδας Δεματο−
ποίησης και χώρου προσωρινής αποθήκευσης στερεών 
αποβλήτων του Δ. Πύργου, που λειτουργούσε στη θέση 
«Ποτόκι» Δ.Δ. Πύργου Νομού Ηλείας, με συνέπεια την 
αδυναμία περαιτέρω λειτουργίας του.

23. Το γεγονός της καθυστέρησης υλοποίησης και μη 
εισέτι έναρξης λειτουργίας των υποδομών διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύ−
οντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

24. Την ανάγκη παύσης λειτουργίας και αποκατάστα−
σης όλων των Ανεξέλεγκτων Χώρων Διάθεσης Απο−
βλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) και την αποφυγή δημιουργίας νέων 
Χ.Α.Δ.Α., χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 268
 10 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4218
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επεί−

γουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δη−
μοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 7 Αυγούστου 
2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες 
ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων» που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 176 Φύλλο 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει 
ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπείγο−
ντος θέματος σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, 
Α΄ 90), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κατάσχεση 
κινητών στα χέρια του οφειλέτη κατά το μήνα Αύγου−
στο και κατά τις άλλες εξαιρετέες ημέρες και ώρες, 
σε περίπτωση υψηλών βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις 
φοροδιαφυγής,

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974

Στo τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974 
(Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Α΄ 90) προ−
στίθενται δύο εδάφια ως εξής:

«Σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τα 
ανωτέρω χρονικά διαστήματα και έχουν συνολική βε−
βαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το 
Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ, επιτρέπε−
ται, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, η 
κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της 
επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Στην κατάσχεση κατά τις 
νυχτερινές ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος 
υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λευκάδα, 7 Αυγούστου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
– ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΘΑΝΑ−
ΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑ−
ΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗ−
ΓΟΡΑΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ»
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Άρθρο δεύτερο
Διόρθωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176)

Στην αρχή του πρώτου εδαφίου που προστίθεται στην 
παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) με την από 
7.8.2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγου−
σες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων» (Α΄ 176), που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο 
του παρόντος νόμου, μετά τις λέξεις «που λειτουργούν» 
προστίθεται η λέξη «και».

Άρθρο τρίτο

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 2238/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περιπτώσεις ευθύνης του αποκτώντος κατ’ εφαρ−
μογή της παρούσας περίπτωσης, η βεβαίωση δεν είναι 
έγκυρη εφόσον δεν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί το 
φύλλο ελέγχου. Εφόσον κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω 
διάταξης ακυρώνεται το φύλλο ελέγχου κατά το τελευ−
ταίο έτος της παραγραφής, ή μετά τη συμπλήρωση του 
χρόνου της παραγραφής, ο προϊστάμενος της Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να εκδώσει και να 
κοινοποιήσει νέο φύλλο ελέγχου μέ σε ένα (1) έτος από 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

Άρθρο τέταρτο

Στην παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012 όπως 
ισχύει μετά την περίπτωση στ΄ προστίθενται περιπτώ−
σεις ως ακολούθως:

«ζ. Για τους ασφαλισμένους που θα συμμετέχουν από 
14.11.2013 και εφεξής σε προγράμματα εθελούσιας εξό−
δου, που προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαι−
ρετικής ασφάλισης, όπως αυτή ορίζεται στις ανωτέρω 
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, η θεμελίωση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος κρίνεται σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προ−
αιρετική ασφάλιση και εφόσον η πλήρης καταβολή των 
εισφορών της προαιρετικής ασφάλισης γίνει εφάπαξ, 
εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. Στην περίπτωση αυτή:

αα. το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δύναται να ασκηθεί 
μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που 
αντιστοιχεί στην προαιρετική ασφάλιση, 

ββ. η εφάπαξ προκαταβολή των εισφορών προαιρετι−
κής ασφάλισης γίνεται −σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
οικείο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου− εξολοκλήρου 
από τον εργοδότη, απευθείας στους φορείς υποχρεω−
τικής ασφάλισης.

η. Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών για την 
εφαρμογή της περίπτωσης ζ΄ γίνεται με τα ποσοστά 
υπολογισμού τους, που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. Το κόστος των εισφορών αυτών 
εκπίπτει ως επιχειρηματική δαπάνη κατά τον προσδι−
ορισμό του κέρδους του εργοδότη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

θ. Ασφαλισμένοι, οι οποίοι, έχουν ενταχθεί πριν τις 
14.11.2013, ή έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε καθε−
στώς προαιρετικής ασφάλισης, δύνανται, με την εφάπαξ 
καταβολή από τους ίδιους μέχρι τις 31.1.2014, του συνό−
λου των υπολειπομένων εισφορών, που αφορούν την 
προαιρετική ασφάλιση να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα με τις προϋποθέσεις, που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

ι. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύναται να ρυθμιστεί κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του πα−
ρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης απο−
φάσεων προαιρετικής ασφάλισης και απόδοσης των 
ασφαλιστικών εισφορών.»

Άρθρο πέμπτο

Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 
(Α΄ 131) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση δοκίμια που αποστέλλονται στον 
Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης από 23.12 έως και 
31.12 εκάστου έτους επιτρέπεται να φέρουν ημερομηνία 
έκδοσης προγενέστερη της ημερομηνίας χορήγησης 
άδειας δημοσίευσης και μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του ιδίου έτους.»

Άρθρο έκτο
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παράγραφος 1 
Θέματα Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων

1. Στην παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136) 
μετά από τη φράση «Επαγγελματικού Προσανατολι−
σμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» προστίθεται το σημείο στίξης κόμμα (,) 
ακολουθούμενο από τη φράση «το Ίδρυμα Ποιμαντικής 
Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.)».

 2. Η παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 1 
παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) και του ν. 4149/1961 (Α΄ 41), 
οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κω και 
Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Καρπάθου 
και Κάσου και Σύμης) και οι Ενορίες και οι Μονές τους, οι 
Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές στην Ελλάδα, 
καθώς και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου δεν υπάγονται 
στις διατάξεις του α.ν. 1611/1950 (Α΄ 304), του άρθρου 13 
του ν. 1902/1990 (Α΄ 138), του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 
(Α΄ 75), του άρθρου 3 του ν. 2216/1994 (Α΄ 83) και του 
άρθρου 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).»

 3. α) Εξαιρείται των γενικών διατάξεων περί συστήμα−
τος αξιολόγησης του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) 
και παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο ειδικό σύστημα 
αξιολόγησης που αφορά στους κληρικούς της Ορθο−
δόξου Εκκλησίας της Κρήτης, όπως αυτό περιγράφεται 
από τους Ιερούς Κανόνες και τους κανονισμούς της 
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης που 
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 
43 ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

β) Οι κανονισμοί της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της 
Εκκλησίας Κρήτης που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και 
αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των κλη−
ρικών της Εκκλησίας Κρήτης, εφαρμόζονται αναλογικά 
και για τους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της 
Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κώ και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου 
και Αστυπάλαιας, Καρπάθου και Κάσου και Σύμης), των 
Ενοριών και των Μονών τους, καθώς και της Πατρι−
αρχικής Εξαρχίας Πάτμου. Η αξιολόγηση των κληρι−
κών των ανωτέρω εκκλησιαστικών νομικών προσώπων 
γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς. Όπου 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 88
 18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 

Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές δια−
τάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Άρθρο 1
Σύζευξη συστημάτων Υπουργείων Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Εσωτερικών και Οικονομικών

1. Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής 
Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών 
υποχρεούται να διασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη, 
πλήρη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στο Πλη−
ροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων 
στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, 
στις υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
στην ανώνυμη εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στον 
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), 
καθώς και σε κάθε άλλο διαπιστευμένο στο σύστημα 
αυτό φορέα.

2. Οι φορείς της προηγούμενης παραγράφου υποχρε−
ούνται να διασφαλίζoυν στη Διεύθυνση Μηχανοργά−
νωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του 
Υπουργείου Εσωτερικών τη συνεχή και απρόσκοπτη, 
πλήρη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στα αρχεία 
τους προκειμένου να είναι εφικτή η διασταύρωση και 
η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων στο Σύστημα 
Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων.

3. Μεταξύ της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και 
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών και εκάστου φορέα από τους αναφε−

ρόμενους στην παράγραφο 1 δύναται να συναφθούν 
πρωτόκολλα συνεργασίας για τη διασφάλιση της απρό−
σκοπτης λειτουργίας του συστήματος.

Άρθρο 2
Διασταυρωτικοί έλεγχοι της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

1. Η αρμόδια διεύθυνση της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» διασταυ−
ρώνει τα τηρούμενα σε αυτήν αρχεία συντάξεων με τα 
στοιχεία που αντλεί από το Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων, όπως αυτό τηρείται 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 8Α, όπως αυτό προστίθεται στο ν. 344/1976 (Α΄ 
143) με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος 
νόμου.

2. Αν από τον έλεγχο της παραγράφου 1 προκύψει 
ότι έχει επέλθει θάνατος συνταξιούχου, η αρμόδια δι−
εύθυνση της «Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ» προβαίνει στην άμεση ανα−
στολή καταβολής της σύνταξης και της δυνατότητας 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για το συγκεκριμένο 
ΑΜΚΑ και ενημερώνει ταυτόχρονα τον αρμόδιο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ΕΟΠΥΥ.

3. Αν από τον έλεγχο της παραγράφου 1 προκύψει ότι 
έχει επισυμβεί γάμος, διαζύγιο, κατάρτιση ή λύση συμ−
φώνου συμβίωσης, η αρμόδια διεύθυνση της «Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε.» ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να προβεί 
στη διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης εκείνων, που 
απώλεσαν την ιδιότητα του προστατευόμενου ή εξαρ−
τώμενου μέλους και προβαίνει στην άμεση αναστολή 
καταβολής των κάτωθι περιγραφομένων παροχών και 
των επιδομάτων εκείνων, που εξαρτώνται από την οι−
κογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και ενημερώνει 
τον βαρυνόμενο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για να 
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες. Ειδικότερα:

α. Σε περίπτωση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ανα−
στέλλεται η καταβολή σύνταξης χηρείας, σύνταξης 
άγαμης θυγατέρας ή άλλου προστατευόμενου μέλους. 
Επίσης ενημερώνει τον βαρυνόμενο φορέα προκειμέ−
νου να προβεί στη διακοπή των ασφαλιστικών παρο−
χών εκείνων που λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίω−
σης απώλεσαν την ιδιότητα του προστατευόμενου ή 
εξαρτώμενου μέλους. Για την περίπτωση του γάμου 
λαμβάνεται υπόψη είτε η καταχώρηση της ληξιαρχικής 
πράξης γάμου στο αρμόδιο ληξιαρχείο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν. 344/ 1976, όπως τροποποιείται με 
το νόμο αυτόν, είτε η άπρακτη πάροδος δέκα μηνών 

1167

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης.

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1193

γορία από 1.1.2013 ορίζεται η 2η της παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει.

2. Για τον υπολογισμό των ημερών εργασίας των ανω−
τέρω προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
22 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), λαμβάνεται υπόψη το ημε−
ρομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου 
του προηγούμενου έτους, που ισχύει για εργαζόμενους 
ηλικίας 25 ετών και άνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Άρθρο 71
Προαιρετική ασφάλιση (πρώην) Ειδικών Ταμείων

Η παρ. 14α του άρθρου 26 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«14α. Ασφαλισμένοι σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας 
Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν 
στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 
3029/ 2002 και των άρθρων 1 και 3 του ν. 3655/2008 
μπορούν σε περίπτωση διακοπής καθ’ οιονδήποτε τρό−
πο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους να συνεχίσουν 
προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους 
πρόνοιας και ασθένειας υπό τις προϋποθέσεις του άρ−
θρου 41 του α.ν. 1846/ 1951 ως ισχύει.»

Άρθρο 72
Κατανομή συνεισπραττομένων εισφορών

Η κατανομή των καταβληθεισών εισφορών του ΙΚΑ− 
ΕΤΑΜ στους Οργανισμούς (ΕΟΠΥΥ, ΕΤΕΑ, Ο.Α.Ε.Δ.) για 
λογαριασμό των οποίων συνεισπράττονται εισφορές, 
πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων που προκύπτουν 
από τις δηλωθείσες εισφορές μέσω των Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων και των ασφαλιστικών κινδύνων 
που απεικονίζονται στα πακέτα ασφάλισης.

 Άρθρο 73
Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

1. Το άρθρο 20 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) καταργείται 
από την ημερομηνία που ίσχυσε.

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/ 
1951, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται 
να ανακαθορίζεται η προθεσμία καταβολής των ασφα−
λιστικών εισφορών, τα πρόσθετα τέλη, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 74

Τα άρθρα 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως 
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8 
του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίστανται 
ως εξής:

 «Άρθρο 20
Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών

περιστασιακά απασχολουμένων

1. Στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου αυτού υπάγονται 
υποχρεωτικά:

Α. Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προ−
σωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, 

φροντίδας αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε 
τακτά ή μη χρονικά διαστήματα είτε προς έναν είτε 
προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια 
μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες 
ή υπηρεσίες:

α. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας 
(ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και 
γενικό νοικοκυριό, οδηγοί),

β. οι κηπουρικές εργασίες,
γ. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών,
δ. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας 

και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με 
ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευ−
κόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε 
πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες,

ε. oι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα απο−
κατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική 
στέρηση (ΣΥΔ),

στ. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή 
κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλή−
ματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, 
συνοδεία εκτός οικίας),

ζ. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που 
δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες,

η. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων,
θ. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση 

προσώπου και σώματος).
Β. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και 

κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμει−
βόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά 
διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους 
του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, 
που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μη 
παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό 
εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.

Γ. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες 
καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205).

Δ. αα) Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύ−
στημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη,

ββ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων 
προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισ−
σοτέρων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο, 

γγ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλω−
τικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα 
τροφίμων και υπεραγορές (super market).

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλύεται κάθε 
ζήτημα περί υπαγωγής ή εξαίρεσης συγκεκριμένης μορ−
φής απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου.

3. Η καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων 
από κάθε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέ−
σεις ή φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιμοποιεί τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφο−
ρών (εργοδότη και εργαζόμενου) που αναλογούν και 
η απόδοσή τους υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης (ΦΚΑ), γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ0


