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   ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
     Αθήνα      29/12/2011 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     Α23/595/12 
 
     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
     ΑΡ. : 95 
 
     ΠΡΟΣ: 
     Όλα τα Υποκαταστήματα & 
       Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

 
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

Ως ο συν/νος πίνακας διανομής  

 
ΘΕΜΑ : «Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. απολυομένων ηλικίας 55 – 64 

ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.3996/2011» 

ΣΧΕΤ.  :      α)  Η με αριθμ. 20/2011 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  
                    β) Το με αριθμ. πρωτ. Α23/595/9/24-10-2011 Γενικό Έγγραφο της  Δ/νσής μας    

 
Με την ανωτέρω σχετική σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των παρ. 4 

και 5 του αρ. 74 του ν. 3863/2010  «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» σύμφωνα με τις 
οποίες, σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας, εργαζόμενου ηλικίας 
55 έως 64 ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδική ή μεμονωμένη απόλυση, 
εφόσον αυτός παραμένει άνεργος, έχει το δικαίωμα της αυτασφάλισης, το 
οποίο ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία συμβάσεως. 

Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε, τις διατάξεις του άρθρ. 
66 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με τις 
οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του αρ. 74 του ν. 3863/2010, καθώς και τις 
διατάξεις της με αριθμ. Φ11321/22575/1810 απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες 
οδηγίες για την εφαρμογή  τους. 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 
Σκοπός των ανωτέρω διατάξεων είναι η αυτασφάλιση, σε 

εργαζόμενους ηλικίας  55 έως 64 ετών, που απολύονται από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, εφόσον έχουν 
πραγματοποιήσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες 
σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, παραμένουν άνεργοι και 
υποβάλλουν σχετικό αίτημα εντός διμήνου από την καταγγελία της σύμβασης 
εργασίας. 
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 Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του κλάδου «Λογαριασμός για 
την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)» του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). 

 
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 
Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των οποίων 

καταγγέλλεται από 15/7/2010 έως και 31/12/2012 η σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα αν 
πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον: 

 
α) Έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 

δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας 
ασφάλισης, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

β) Έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά κατά την ημερομηνία καταγγελίας 
της σύμβασης το 55ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 64ο 
έτος της ηλικίας κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία.  

γ) Παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ.. 
δ) Υποβάλλουν σχετική αίτηση στο οικείο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. – 

Ε.Τ.Α.Μ. εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης 
εργασίας. 

ε) Ο αριθμός των απολυομένων ηλικίας 55 – 64 ετών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το δέκα  τοις εκατό (10% ) του συνολικού αριθμού 
απολυομένων. Τυχόν πλάσμα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο 
ακέραιο. 

 
Εξαιρούνται: 
•  Οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και 

του δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο 
ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη 
πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος. 

•  Οι απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην 
πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ 28 Α), 

•  Οι κατ΄ οίκον εργαζόμενοι, όπως αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 1  του άρθρου 20 του ν. 3863/2010, 

•  Οι απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από 
υπαιτιότητά τους και  

•  Οι απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ 
βαθμού. 
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ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι δικαιούχοι αυτασφαλίζονται στους Κλάδους Κύριας Σύνταξης και 

Παροχών Ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. δηλαδή σε ποσοστό   
26,45 %.  

Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών του πρώην 
εργοδότη και του Λ.Α.Ε.Κ. λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον 
κατώτατο βασικό μισθό, όπως αυτός ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (δηλαδή 751,39 €). 

Η αυτασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής 
αίτησης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

Όσοι από τους παραπάνω απολυμένους υποβάλλουν  για πρώτη φορά 
αίτηση εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης η 
έναρξη της αυτασφάλισης χωρεί από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής 
αίτησης. 

Ο χρόνος της αυτασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος διανυθείς 
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 

Η αυτασφάλιση διενεργείται για 25 ημέρες κατά μήνα, με εξαίρεση 
τον μήνα της απόλυσης και αυτόν της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διακοπής ή 
αναστολής της αυτασφάλισης. 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Στο κόστος της αυτασφάλισης συμμετέχει υποχρεωτικά ο πρώην 

εργοδότης – καταγγέλλων τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, κατά : 
α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου για ασφαλισμένους 

που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 55ο  έτος της ηλικίας τους 
και δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος και για το χρονικό διάστημα που 
υπολείπεται μέχρι  τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των 
απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης 
γήρατος από ίδιο δικαίωμα και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ΄ ανώτατο 
όριο. 
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β) Ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), προκειμένου για ασφαλισμένους 

που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 60ο  έτος της ηλικίας τους 
και δεν έχουν υπερβεί το 64ο  έτος και για το χρονικό διάστημα που 
υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και  των 
απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης 
γήρατος από ίδιο δικαίωμα και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ΄ ανώτατο 
όριο. 
 
Το υπολειπόμενο κόστος της αυτασφάλισης των περιπτώσεων α΄ και 

β΄ αναλαμβάνει ο κλάδος Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. για όσα χρόνια υφίσταται 
υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη.  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΟ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ ΤΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 
Υπόχρεοι για καταβολή εισφορών είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 

ή εκμεταλλεύσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.  
Με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ότι, οι εισφορές 

που θα προκύψουν από την ανωτέρω αυτασφάλιση, εφόσον καταβληθούν 
μέχρι 30/12/2011 δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη. Όμως επειδή η 
ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να ισχύσει δίνεται νέα προθεσμία μέχρι 
31/3/2012. 

Η καταβολή των εισφορών που βαρύνουν τους υπόχρεους πρώην 
εργοδότες καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης 
της απόφασης.  

Οι  δε τρέχουσες εισφορές, θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε 
επόμενου μήνα. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής επιβάλλονται τα 
προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. 

Όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση αν δεν καταβληθούν οι 
εισφορές του εργοδότη, εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) αναγκαστικά μέτρα. 

Επομένως, για τις οφειλόμενες στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. εισφορές θα 
χωρήσει βεβαίωση με σύνταξη Πράξης Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) και 
είσπραξή τους κατά τον κώδικα είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 

Αν  διαπιστωθεί ότι, ο άνεργος που αυτασφαλίζεται με τις ανωτέρω 
διατάξεις παράλληλα απασχολείται και στον υπόχρεο εργοδότη τότε θα 
ακυρωθεί η αυτασφάλιση και θα καταλογισθούν εισφορές σε βάρος του 
υπόχρεου εργοδότη με βάση την εργασιακή σχέση που υπήρχε πριν την 
εικονική απόλυση, αν διαπιστωθεί ότι απασχολείται σε άλλο εργοδότη ή ασκεί 
ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχολείται θα διακόπτεται γι΄ αυτόν η 
αυτασφάλιση.  
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ΑΣΚΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 Το δικαίωμα για την  ένταξη στο καθεστώς της αυτασφάλισης 

ασκείται με την υποβολή αίτησης στα Υποκ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του 
τόπου εργασίας του απολυόμενου. 

 
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι ο 

ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος άνεργος. Στην ως άνω 
βεβαίωση θα αναφέρεται ρητά ότι ο ασφαλισμένος υπάγεται στις 
διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3996/2011. 

2. Θεωρημένο αντίγραφο  Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας  (Κ.Σ.Ε.)  
του δικαιούχου από τον ΟΑΕΔ. 

3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και λοιπών φορέων 
κύριας ασφάλισης και, σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση – 
βεβαίωση του φορέα ή των φορέων για το χρόνο ασφάλισης του 
αιτούντος, τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι το Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. 

4. Νομίμως θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιου φορέα από το 
οποίο να προκύπτει η ηλικία. 

5. Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, άδεια διαμονής σε ισχύ. 
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι συνταξιούχος από 

ίδιο δικαίωμα και συνεχίζει να είναι άνεργος. 
 
 Το δικαίωμα της ένταξης στο πρόγραμμα της αυτασφάλισης ισχύει 

από την επόμενη της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Κ.Σ.Ε.), κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης από τον πρώην εργαζόμενο. 

Το δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα αυτασφάλισης λήγει 
την 31/12/2012. 

 
ΛΗΞΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

  
1. Λήξη της αυτασφάλισης επέρχεται όταν: 

 Ο δικαιούχος καταστεί συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος λόγω 
γήρατος ή αναπηρίας. 

 Με την συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας του. 

 Με τη συμπλήρωση της 3ετούς διάρκειας αυτασφάλισης. 

 Ο δικαιούχος – υπαχθείς στην αυτασφάλιση – υπήκοος τρίτης 
χώρας, παύει να διαθέτει νόμιμη άδεια διαμονής για εργασία σε 
ισχύ. 
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 Όταν η επιχείρηση διακόψει οριστικά και αποδεδειγμένα την 

λειτουργία της. 

 Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ασφαλισμένου ότι 

επιθυμεί τη διακοπή της αυτασφάλισής του. 

 Με το θάνατο του υπαχθέντος στην αυτασφάλιση. 

 
 

2.  Αναστολή της αυτασφάλισης επέρχεται όταν ο δικαιούχος: 
 Λαμβάνει επίδομα ασθενείας από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

 Αναλαμβάνει εργασία, ασφαλιστέα σε οποιονδήποτε φορέα 

κύριας ασφάλισης. 

 Συνταξιοδοτείται λόγω μερικής αναπηρίας ορισμένου χρόνου. 

 Για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά 

εργασίας. 

 
Η αυτασφάλιση δύναται να συνεχιστεί με την προϋπόθεση της 

υποβολής σχετικής αίτησης προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από τον ενδιαφερόμενο 
εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής. 

  
 
 
 

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της συγκεκριμένης αυτασφάλισης μπορεί να υπερβεί τα  
τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία ένταξης σ΄ αυτήν με πόρους του 
Λ.Α.Ε.Κ. εφόσον  : 

 
 Υπολείπονται έως εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης, για τη 

συμπλήρωση προϋποθέσεων πλήρους ή μειωμένης 

συνταξιοδότησης του δικαιούχου. 

 Υπολείπονται έως έξι (6) μήνες ασφάλισης για τη συμπλήρωση 

του αντίστοιχου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. 
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 

Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων ασκούνται 
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή τους στους 
ενδιαφερόμενους. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται από την Τοπική Διοικητική 
Επιτροπή του κατά τόπο αρμοδίου Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..   

           
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 
           Για τον τρόπο καταγραφής της ασφάλισης που θα χωρήσει κατά τα 
ανωτέρω, ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των απολυομένων καθώς 
και καταβολής των αναλογουσών εισφορών, θα ακολουθήσει νεώτερη 
εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.    
 

 
 
 

Συν/να : 7  φύλλα 
 
 
 
                                                                                   
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
 

                                                                                  ΧΑΡΙΛΚΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 
 
 

1. Γρ. κ. Διοικητή 

2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  

3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 

4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  

5. 

 

Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης 

Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 

Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

6 Διοίκηση Ο.Α.Ε.Δ. 

Τ.Θ. 77117/17510 Π. Φάληρο 

7. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα 

8. Σ.Ε.Β. 

Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 

9. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  

Πανεπιστημίου 16, 10672  Αθήνα 

10. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας 

Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη 

11. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 

Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα 

12. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Μητροπόλεως 12-14,  10563  Αθήνα  

13. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 

Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα 

14. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 

Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 
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15. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα 

16. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού –  

Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων  

Σόλωνος 87 – 89  -  10679  Αθήνα 

 17. Γ.Σ.Ε.Ε. 

28ης  Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 

18. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 

Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα 

19. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 

20. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 

Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα 

21. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα 

 22. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 

Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη 

23. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 

 Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς 

24. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων 

Νομού Θεσ/νίκης 

Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη 

25. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  

Κανακάρη 46 - 52,  26221 Πάτρα 

26. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 

Πατησίων 12, Αθήνα 

27. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας 

Πατησίων 12, Αθήνα 
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28. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης 

(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 

29. Ομάδα Υποδομών  Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  

Πατησίων 12, Αθήνα 

30. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 

Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα 

31. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα 

32. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 

Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς 

33. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Ελλάδος 

Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα 

34. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 

Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 

35. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 

Πατησίων 12, Αθήνα 

36. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

Πατησίων 12, Αθήνα 

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

Πατησίων 12, Αθήνα 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
                                                                                 ΙΔΡΥΜΑ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   
 
 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                            
 
……………... Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. …………………… 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση     : …………………………………………
Πληροφορίες : …………………………………………
Αριθμ. Τηλ.   : ………………………………………… 
FAX               : 
…………………………………………. 
E- mail          : …………………………………………. 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
 
     ……………/…../201…. 
 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     ……………………….. 
 

 
ΘΕΜΑ : «Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τ….. απολυομέν…. ηλικίας ……… 

ετών, Α.Μ.Α. ……………………….., Α.Μ.Κ.Α. ………………………….. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 66 του Ν.3996/2011» 

 
 
 

           Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

….. Διευθυντ…… του ……………........ Υποκ/τος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ………………. 
 
 
                              Έ χ ο ν τ α ς   υ π ό ψ η 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 8 του Α.Ν. 1846/51 «Περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» και 119 του Κανονισμού Ασφαλίσεων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

2. Τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το  
αρ. 66 του Ν.3996/2011 και της Φ11321/22575/1810/2011 (ΦΕΚ 
2297/τ.Β΄/13-10-2011) απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης.  

3. Την Εγκύκλιο ………….. της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων του 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  

4. Την με αριθ. ……… αίτηση τ…… ασφαλισμέν………………………….... 
…………………………………………… Α.Μ.Α. ………………………... 
………………………… Α.Μ.Κ.Α. ………………………………………… 

5. Την από  ………  εισήγηση του Τμήματος Εσόδων του Υποκαταστήματός 
μας.  

6. Την από ……………. Καταγγελία Σύμβαση Εργασίας. 
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•  

– Ε.Τ Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 66 του Ν.3996/2011. 

ειδή, όπ•  

•  

•  

ό 

•  

 

 

     Σ κ ε π τ ό μ ε ν ο ι   σ ύ μ φ ω ν α   μ ε   τ ο   ν ό μ ο   
 
Επειδή ο/η ανωτέρω με την από ………………... αίτησή τ…… ζητά να 
υπαχθεί στην αυτασφάλιση απολυομένων ηλικίας 55 – 64 ετών για τον 
κλάδο Σύνταξης και για τον Κλάδο Παροχής Ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. 

.
 
 

Επ
1. 

ως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο/η αιτ…..  : 
Είναι άνεργος/η και όπως αναφέρεται ρητά στη βεβαίωση του 

.Α.Ε.Δ. υπάγεται στις διατάξεις του αρ. 66 του Ν.3996/2011. Ο
 
Έχει συμπληρώσει το ……….. έτος της ηλικίας τ….. κατά την 
ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 
…… . 

2. 

τ
 
ίναι σε ισχύ έως και την ………. ή άδεια διαμονής. 3. Ε

 
 

Επειδή όπως προκύπτει από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και την απόφαση – 
εβαίωση του ……… έχει συνολικά  …………. ημέρες ασφάλισης. β

 
 
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές για τους κλάδους Κύριας Σύνταξης του 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Παροχών Ασθενείας σε είδος, υπολογίζονται σε 
ποσοστό 26,45% στον κατώτατο βασικό μισθό, όπως αυτός ορίζεται απ
ην εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.  τ

 
 
Επειδή όπως προκύπτει από την Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ο 
τελευταίος εργοδότης ήταν ο …………………………………………....... 
Α.Μ.Ε. : ………………………… Α.Φ.Μ. : ………………….................. 
Διεύθυνση Επιχείρησης : ………………………………………………... 
…………………………………………………………………………….. 
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         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
 
 

Την αυτασφάλιση στ… ασφαλισμέν….................................................................... 
………………… Α.Μ.Α. ………………………. Α.Μ.Κ.Α. …………………… 
Για τους κλάδους Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Παροχών 
Ασθενείας σε είδος. 

  
Ι

από η π  τις ίες
Α) ύ ι

 Κώδικα Είσπραξης 

1. 

Β) εί 
σταση εντός 30 ημερών από την παραλαβή της. 

2. 

από
 Α) εί 

 Β) 

ν από την ημερομηνία άρσης του 
ου αναστολής. 

3. 
εσιών 

σης 8 
166 10  Άλιμος 

       

        ………… ΔΙΕΥΘΥΝΤ …… 

 

 

 
 
 
 

ΚΟ ΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
Πρώην εργοδότης ………………………… 
Με δειξ αραλαβής και  πληροφορ  ότι :  

Οι αναλογο σες ε σφορές αυτασφάλισης 
επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. πρόσθετα τέλη, το 
σύνολο δε των οφειλόμενων ποσών εισπράττεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθ
έν
 

κ. …………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
Με δειξη παραλαβής και την πληροφορία ότι : 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθ
ένσταση εντός 30 ημερών από την παραλαβή της. 
Σε περίπτωση αναστολής η αυτασφάλιση μπορεί να 
συνεχιστεί μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση 
στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από τον ενδιαφερόμενο εντός 
εξήντα (60) ημερώ
λόγ

Ο.Α.Ε.Δ. 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρ
Εθνικής Αντίστα

 
  
 
 

 

 
 
 
 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 170
 5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 

ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ−
λες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το 
οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνιστάται επίσης μία θέση με−
τακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του 
Σώματος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, Α΄98).

Άρθρο 2

Έργο και αρμοδιότητες −
Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση 

1. Έργο του Σ.ΕΠ.Ε. είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της 
εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης 
απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση και επί−
λυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή 
πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά 
με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των 
κείμενων διατάξεων. 

 2. Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις 
εξής αρμοδιότητες:

α. Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με 
κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε κάθε είδους ανα−
γκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις 
και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και 
τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή 
δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου 

πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός 
από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ει−
δικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010 
(Α΄84), και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή:

αα) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της 
σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασί−
ας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παρο−
χές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους 
ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών 
ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), 
καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, 

ββ) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας,

γγ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της 
σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, 
την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση, 

δδ) των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απα−
σχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών 
και

εε) της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και 
της εργασίας. 

β. Ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα 
από άλλες Αρχές και Οργανισμούς, τους παραβάτες των 
υποπεριπτώσεων αα έως εε της περίπτωσης α΄.

γ. Καταγράφει, αξιολογεί και αναφέρει προς τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις ελ−
λείψεις ή τις παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την 
ισχύουσα εργατική νομοθεσία, καθώς και τα προβλήμα−
τα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομο−
θεσίας και ενημερώνει σχετικά τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

δ. Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της 
ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει 
αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, 
και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα 
βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους 
στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει 
αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δομή της 
παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγματοληψίες 
και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας, 

3529



3574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄220) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τον υπολογισμό των ποσοστών της προηγούμε−
νης παραγράφου, στο προσωπικό της υπόχρεης επιχεί−
ρησης, εκμετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται:

α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν 
σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή της 
σύμβασής τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προ−
σλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα.

β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε 
κάθε υπόχρεη επιχείρηση με το ν. 1648/1986 (Α΄ 147) ή 
με οποιαδήποτε προηγούμενη προστατευτική διάταξη 
ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

γ) Τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέ−
σεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο, αλλά που έχουν 
προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση. Από τα 
ως άνω πρόσωπα δεν συνυπολογίζονται εκείνα που 
προσλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα. 

δ) Τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης γ΄ που 
συνυπολογίζονται στον υπολογισμό των ποσοστώσεων 
απολαμβάνουν των ευεργετημάτων του ν. 2643/1998.

Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό 
του αριθμού αυτών που προσλαμβάνονται, αν υπερβαίνει 
τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.»

3. Το νομικό καθεστώς εγγεγραμμένων στα μητρώα 
του ΟΑΕΔ ανέργων, επιδοτουμένων ή μη, δεν μετα−
βάλλεται από απασχόλησή τους στη Γενική Απογραφή 
Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 για λογαριασμό της Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής.

Άρθρο 65

Υποβολή δήλωσης οικειοθελούς 
αποχώρησης μισθωτού

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/ 
2001 (Α΄ 291) αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ. Να αναγγέλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μέσα σε οκτώ ημέρες, 
κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, 
πέραν των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τις 
διατάξεις της νομοθεσίας του ΟΑΕΔ, για αναγγελία 
πρόσληψης και καταγγελίας σύμβασης μισθωτού. 

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής και 
εφόσον η αποχώρηση του μισθωτού δεν αποδεικνύεται 
από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, επιβάλλονται 
πρόστιμα στον εργοδότη. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης καθορίζονται τα κριτήρια επιβολής και το 
ύψος του προστίμου στις περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης 
αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού. 

Η επιβολή και είσπραξη του πιο πάνω προστίμου 
πραγματοποιείται από τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα 
και με τις διαδικασίες που ορίζονται στη νομοθεσία 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και σε περίπτωση αμφισβήτησής του 
επιλύεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 119 και 120 του 
Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (Κ.Α. − ΙΚΑ−ΕΤΑΜ).» 

Άρθρο 66

Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς ανέργων

Οι παράγραφοι 4−7 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 
αντικαθίστανται ως εξής:

«4. α. Εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ηλι−
κίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξηρτη−
μένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται 
για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον έχουν 
πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή δεκαπέ−
ντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας 
ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίω−
μα της αυτασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η άσκηση του 
δικαιώματος αυτού μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) 
ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης 
εργασίας. Όσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωμα 
αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου μετά τη δη−
μοσίευση του ν. 3863/2010, έχουν τη δυνατότητα να το 
ασκήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση 
της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5. Η δυ−
νατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παραγράφου 
αυτής και της παραγράφου 5 λήγει στις 31.12.2012.

Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τον Κλάδο Σύντα−
ξης και για τον Κλάδο Παροχής Ασθένειας σε είδος του 
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων 
εισφορών, λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν 
στον κατώτατο βασικό μισθό, όπως ορίζεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. 

Εξαιρούνται του μέτρου οι συνταξιούχοι από ίδιο δι−
καίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημο−
σίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 
τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες 
ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ 
ιδίου δικαιώματος.

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμ−
μετέχει ο πρώην εργοδότης − καταγγέλλων τη σύμβαση 
εξηρτημένης εργασίας με:

αα) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυ−
τασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών συμπλη−
ρωμένων έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι 
τη συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου 
ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης 
για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώμα−
τος και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.

ββ) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της 
αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπληρω−
μένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη 
συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου ηλι−
κίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για 
λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος 
και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.

β. Υπόχρεοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για τον έλεγχο 
της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας διάταξης 
και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους, υπεύθυνοι 
φορείς είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το ΙΚΑ 
– ΕΤΑΜ και ο ΟΑΕΔ.

γ. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα διάταξη:

αα. η καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης εργασί−
ας αορίστου χρόνου θεωρείται άκυρη και επιβάλλονται 
οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία διοικη−
τικές κυρώσεις, 

ββ. οι αναλογούσες εισφορές αυτασφάλισης στον υπό−
χρεο − καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη επιβαρύ−
νονται με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του ΙΚΑ 
– ΕΤΑΜ πρόσθετα τέλη, το σύνολο δε των οφειλόμενων 
ποσών εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώ−
δικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναγκαστικά μέτρα,
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γγ. οι υπόχρεοι πρώην εργοδότες δεν έχουν το δι−
καίωμα συμμετοχής για διάστημα έως και τρία (3) χρό−
νια στα επιχορηγούμενα προγράμματα που υλοποιεί 
ο ΟΑΕΔ,

δδ. οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση αυτής και πα−
ράλληλα απασχολούνται παράνομα στον υπόχρεο ή σε 
άλλο εργοδότη, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το ευερ−
γέτημα που τους έχει παρασχεθεί και υφίστανται τις 
νόμιμες κυρώσεις. 

5. α. Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την κάλυψη του υπολειπό−
μενου κόστους αυτασφάλισης, για όσο χρόνο υφίστα−
ται υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη 
σύμβαση εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του 
κόστους αυτασφάλισης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον 
κλάδο Λ.Α.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, 
η δυνατότητα επιμήκυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτα−
σφάλισης με πόρους του Λ.Α.Ε.Κ., καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρα−
γράφων 4 και 5α του παρόντος άρθρου.

Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμόδιων οργά−
νων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφε−
ρομένους.

Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή από το όργανο ή τα όργανα 
που αυτό ορίζει. 

γ. Ειδικά οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των 
οποίων η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου 
χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλε−
ται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονω−
μένες απολύσεις, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές 
προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286) 
και της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπουρ−
γικής απόφασης Φ21/οικ. 1177/31.5.2001 (Β΄ 709), δύνανται 
να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση 
ότι είναι άνεργοι επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς 
μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπα−
γωγής, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και διαθέτουν 
κάρτα ανεργίας ανανεούμενη συνεχώς, σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία του Ο.Α.Ε.Δ.. Η παρούσα ρύθμιση 
εφαρμόζεται για αιτήσεις που υποβάλλονται από την 
ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι 31.12.2012. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης μπορεί να παρατείνεται η ισχύς της και 
πέραν της ημερομηνίας αυτής.

6. Είναι δυνατή η ένταξη των απολυομένων της πα−
ραγράφου 4 σε προγράμματα εργασίας των μακροχρό−
νια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο 
δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 
του ν. 1892/1990 ( Α΄ 101), στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και στις πά−
σης φύσεως επιχειρήσεις αυτών, κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά 
από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..

7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των απολυο−
μένων ηλικίας 55 έως 64 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των 
απολυομένων. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στον 
πλησιέστερο ακέραιο.» 

Άρθρο 67

Διεύθυνση Συντονισμού ΟΑΕΔ

1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι−
κού συστήνεται Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης 
Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης, που υπάγεται στη 
Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού.

Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης ανήκει: ο σχεδια−
σμός, η οργάνωση, ο συντονισμός και η ανάπτυξη της 
αποτελεσματικής επιχειρησιακής λειτουργίας του Δι−
κτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης σε συνεργασία με τις 
λοιπές Διευθύνσεις.

2. Η Διεύθυνση της παραγράφου 1 συγκροτείται από 
τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Οργάνωσης και Παρακολούθησης Υπηρεσιών 
Απασχόλησης

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει: η οργάνω−
ση, η ανάπτυξη, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και 
εποπτεία του δικτύου των Υπηρεσιών Απασχόλησης, σε 
οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας της εσωτερικής οργάνωσης και απόδοσης, 
αξιοποιώντας εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες.

β. Τμήμα Δράσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Επι−
χειρήσεων

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει: ο συντο−
νισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της δια−
δικασίας καταγραφής αναγκών των ανέργων και των 
επιχειρήσεων, μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης 
των χαρακτηριστικών τους. Σχεδιάζει και αναπτύσσει 
κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία για να ενισχύσει 
την ένταξη – επανένταξη – παραμονή ατόμων σε θέσεις 
εργασίας, καθώς και να αναπτύξει τη διασύνδεση με τις 
επιχειρήσεις. Παράλληλα οργανώνει και συντονίζει την 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

3. Στην ως άνω Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος της 
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Πλη−
ροφορικής ενώ στα τμήματα προΐστανται υπάλληλοι 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικη−
τικού – Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητι−
κού – Λογιστικού.

4. Το προσωπικό που σύμφωνα με την προϊσχύουσα 
νομοθεσία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ μεταφέρε−
ται με την ίδια εργασιακή σχέση στη Διεύθυνση Συντο−
νισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης 
του ΟΑΕΔ.

5. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση 
Υπευθύνου Τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας ΚΠΑ, λογίζεται 
ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Τμήμα−
τος.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργα−
νισμού, εξειδικεύονται και συμπληρώνονται οι αρμοδιό−
τητες της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Στους σκοπούς του ΟΑΕΔ περιλαμβάνεται και ο 
σκοπός που σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2956/2001 
είχε η Εταιρεία «Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Α.Ε.».»

8. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου και κάθε κα−
νονιστική πράξη κατά το μέρος που αυτές έρχονται 
σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
καταργείται.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. Οικ. 43288 (1)

Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262
του ν. 3852/2010.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των περ. α’ έως δ’ της παρ. 6 του άρ−
θρου 12 και της περ. γ’ του άρθρου 15 του ν. 4018/2011 
(ΦΕΚ Α’ 215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδό−
τησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους 
αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας του Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Την υπ’ αριθμ. 119/21.7.2011 απόφαση της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η οποία μας διαβιβάστηκε με 
το υπ’ αριθμ. 1762/25.7.2011 έγγραφο της.

4. Το υπ’αριθμ. 465/25.7.2011 έγγραφο της Ένωσης Πε−
ριφερειών Ελλάδας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώ−
σεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης

1. Στόχος του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης είναι 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υπερχρεωμένων 

ΟΤΑ και να διασφαλίζεται η δυνατότητα ικανοποίη−
σης των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 262 του
Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

2. Το ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης συμπεριλαμβά−
νει τους κανόνες της πιστοληπτικής πολιτικής, τα νέα 
διαχειριστικά εργαλεία, τα μέτρα ελέγχου εσόδων, 
δαπανών και διαφάνειας και παρέχει το πλαίσιο και 
τα μέσα για την ορθολογική διαχείριση των ΟΤΑ και 
την εξάλειψη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα του 
προβλήματος της υπερχρέωσής τους.

3. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμμα−
τος, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα και 
τη φύση του προβλήματος, δεν μπορεί να ξεπερνά μία 
δημοτική ή περιφερειακή περίοδο, η διάρκεια της οποί−
ας προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 και στην 
παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Δικαιώματα και υποχρεώσεις ενταγμένων
στο πρόγραμμα δήμων και περιφερειών

Η εφαρμογή του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης 
περιλαμβάνει τα εξής δικαιώματα και υποχρεώσεις για 
τους δήμους ή τις περιφέρειες:

1) Δικαιώματα.
Παρέχεται η δυνατότητα:
α) Ρύθμισης των δανειακών υποχρεώσεων τους, από 

χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητι−
κού του Συμβουλίου και αντίστοιχες ρυθμίσεις άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και δυνατότητα 
δανεισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011.

β) Διακανονισμού των ληξιπροθέσμων χρεών τους 
προς ιδιώτες, με σχετική απόφαση του δημοτικού ή 
περιφερειακού συμβουλίου και εφόσον αυτό επιτευχθεί, 
εγγραφής στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογι−
σμού τους, οικονομικού έτους 2012, μόνο του μέρους της 
διακανονισθείσας οφειλής και όχι του συνόλου αυτής.

γ) Παροχής ως προκαταβολής του ποσού που αντι−
στοιχεί στους δήμους από τα έσοδα του άρθρου 27 του 
ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α’ 53).

δ) Πρόσβασης των ενταγμένων στο πρόγραμμα δή−
μων και περιφερειών, στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και 
Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του 
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Άρθρο 9
Ευθύνη Αιρετών Οργάνων

Για τις ευθύνες αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, που ενερ−
γούν κατά παράβαση των ανωτέρω, έχουν εφαρμογή οι 
σχετικές κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.11321/22575/1810 (2)
Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ απολυομένων ηλικίας 55−

64 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3863/2010, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του
ν. 3996/2011 (Α170).  

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 

74 του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115, Α΄), «Νέο Ασφαλιστικό 
Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργα−
σιακές σχέσεις», όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή 
τους με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3996/2011 
(ΦΕΚ 170, Α΄), «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98, Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. 201, Α΄) «Με−
ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του 
π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. 102, Α΄) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 2876/7.10.2009 (Φ.Ε.Κ. 2234, 
Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2011 (Φ.Ε.Κ. 145, Α΄), «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κλάδου «Λο−
γαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική 
Κατάρτιση» (Λ.Α.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ. Η συνολική δαπάνη 
δεν μπορεί να αποτιμηθεί πλήρως, δεδομένου ότι δεν 
είναι γνωστός ο αριθμός των ατόμων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις και θα υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή 
τους στη ρύθμιση της παρούσας. Πάντως, η μηνιαία 
επιβάρυνση κατ’ άτομο και ανάλογα με την ηλικία του 
εκτιμάται να ανέλθει σε: 99,37 ευρώ (751,39 € Χ 26,45% 
Χ 50%), προκειμένου για ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 
60 ετών και σε 39,74 ευρώ (751,39 € Χ 26,45% Χ 20%), 

προκειμένου για ασφαλισμένους ηλικίας 60−64 ετών, 
αποφασίζουμε::

Άρθρο 1
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ των 
οποίων καταγγέλλεται από 15/7/2010 έως και 31/12/2012 η 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλή−
ρους ή μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα αν πρόκειται 
για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον:

α. έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4.500 ημέρες 
ασφάλισης ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιον−
δήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

β. Έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά κατά την ημε−
ρομηνία καταγγελίας της σύμβασης το 55ο έτος της 
ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας 
κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία. 

γ. Παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. 
δ. Υποβάλλουν σχετική αίτηση στο οικείο Υποκατά−

στημα του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ εντός 60 ημερών από την κα−
ταγγελία της σύμβασης εργασίας. 

Προκειμένου για απολυθέντες από 15/7/2010 (ημερο−
μηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 74 παρ. 4 και 5 του 
ν. 3863/2010) και έως 04/08/2011 (προηγούμενη ημέρα 
έναρξης ισχύος του ν. 3996/2011) που δεν έχουν υπο−
βάλλει αίτηση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η προθεσμία για εγγραφή 
στον ΟΑΕΔ και υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ είναι 
60 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Εξαιρούνται:
α. οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέ−

ων ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και όσοι κατά 
το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν 
συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και 
τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους 
σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.

β. οι απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται, 
όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από 
τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α),

γ. οι κατ’ οίκον εργαζόμενοι, όπως αναφέρονται στην 
περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του 
ν. 3863/2010, 

δ. οι απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλ−
θηκε από υπαιτιότητά τους και

ε. οι απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύ−
ζυγος ή συγγενής Α΄ βαθμού.

Άρθρο 2 
Κλάδοι Ασφάλισης –

Βάση Υπολογισμού των Εισφορών

Οι δικαιούχοι αυτασφαλίζονται στους Κλάδους Κύ−
ριας Σύνταξης και Παροχών Ασθένειας σε είδος του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. 

Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφο−
ρών του πρώην εργοδότη και του ΛΑΕΚ λαμβάνονται 
οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον κατώτατο βασικό 
μισθό, όπως αυτός ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Η αυτασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής 
της σχετικής αίτησης στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ. Προκειμένου για 
απολυθέντες από την 15/7/2010 έως και την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας, οι οποίοι έχουν ήδη υπο−
βάλει αίτηση για αυτασφάλιση, αυτή αναδράμει στην 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. 
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Στην περίπτωση αυτή οι εισφορές που θα προκύψουν 
από την προαιρετική ασφάλιση των προσώπων του πα−
ραπάνω εδαφίου από 15.7.2010 και έως τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη, εφόσον 
καταβληθούν μέχρι 30/12/2011.

Όσοι από τους παραπάνω απολυμένους υποβάλλουν 
για πρώτη φορά αίτηση εντός 60 ημερών από τη δη−
μοσίευση της παρούσας, η έναρξη της αυτασφάλισης 
χωρεί από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αί−
τησης.

Ο χρόνος της αυτασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως 
χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ−
ματα. 

Η αυτασφάλιση διενεργείται για 25 ημέρες κατά μήνα, 
με εξαίρεση τον μήνα της απόλυσης και αυτόν της καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο διακοπής ή αναστολής της αυτα−
σφάλισης.

Άρθρο 3 
Υπόχρεοι καταβολής των εισφορών –

Διάρκεια Αυτασφάλισης

Στο κόστος της αυτασφάλισης συμμετέχει υποχρε−
ωτικά ο πρώην εργοδότης−καταγγέλων τη σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας, κατά:

α. ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου για 
ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά 
το 55ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 
60ο έτος και για το χρονικό διάστημα που υπολείπε−
ται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των 
απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους 
σύνταξης γήρατος από ίδιο δικαίωμα και μέχρι τρία (3) 
χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.

β. ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), προκειμένου 
για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει ημερολογι−
ακά το 60ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί 
το 64ο έτος και για το χρονικό διάστημα που υπολεί−
πεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των 
απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους 
σύνταξης γήρατος από ίδιο δικαίωμα και μέχρι τρία (3) 
χρόνια κατ’ ανώτατο όριο. 

Το υπολειπόμενο κόστος της αυτασφάλισης των πε−
ριπτώσεων α και β (ποσοστό 50% ή 20%, αντίστοι−
χα) καταβάλλεται από τον κλάδο «Λογαριασμός για 
την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» 
(Λ.Α.Ε.Κ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυ−
ναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). και για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέ−
ωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη σύμβαση 
εργοδότη. 

Άρθρο 4
Άσκηση δικαιώματος – Δικαιολογητικά

Το δικαίωμα για την ένταξη στο καθεστώς της αυτα−
σφάλισης ασκείται με την υποβολή αίτησης στις Υπηρε−
σίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εντός της προθεσμίας του άρθρου 
1 της παρούσας απόφασης. 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολο−
γητικά: 

1. Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι 
ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος άνεργος. Στην 
ως άνω βεβαίωση θα αναφέρεται ρητά ότι ο ασφαλι−
σμένος υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 
3996/2011. 

2. Θεωρημένο αντίγραφο Κ.Σ.Ε. από τον ΟΑΕΔ.
3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και λοιπών 

φορέων κύριας ασφάλισης και, σε περίπτωση έλλειψής 
τους, απόφαση− βεβαίωση του φορέα ή των φορέων 
για το χρόνο ασφάλισης του αιτούντος από την οποία 
να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 
4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιοδήποτε φο−
ρέα κύριας ασφάλισης και ότι τελευταίος ασφαλιστικός 
φορέας είναι το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

4. Νομίμως θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυ−
τότητας ή διαβατηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
δημόσιου φορέα από το οποίο να προκύπτει η ηλικία 
του.

5. Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, άδεια δια−
μονής σε ισχύ.

Το δικαίωμα της ένταξης στο πρόγραμμα της αυτα−
σφάλισης ισχύει από την επόμενη της Κ.Σ.Ε., κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης από τον πρώην εργαζό−
μενο.

Άρθρο 5
Λήξη – Αναστολή

1. Λήξη της αυτασφάλισης επέρχεται όταν:
α. Ο δικαιούχος καταστεί συνταξιούχος εξ ιδίου δι−

καιώματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας. 
β. Με την συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας 

του.
γ. Με τη συμπλήρωση της 3ετούς διάρκειας αυτα−

σφάλισης.
δ. Ο δικαιούχος −υπαχθείς στην αυτασφάλιση− υπή−

κοος τρίτης χώρας, παύει να διαθέτει νόμιμη άδεια δι−
αμονής για εργασία σε ισχύ.

ε. Όταν η επιχείρηση διακόψει οριστικά και αποδε−
δειγμένα την λειτουργία της.

στ. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ασφαλι−
σμένου ότι επιθυμεί τη διακοπή της αυτασφάλισής του.

ζ. Με το θάνατο του υπαχθέντος στην αυτασφάλιση.
2. Αναστολή της αυτασφάλισης επέρχεται όταν ο δι−

καιούχος:
α. Λαμβάνει επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
β. Αναλαμβάνει εργασία, ασφαλιστέα σε οποιονδήπο−

τε φορέα κύριας ασφάλισης.
γ. Συνταξιοδοτείται λόγω μερικής αναπηρίας ορισμέ−

νου χρόνου.
δ. Για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται διαθέσιμος 

στην αγορά εργασίας.
Η αυτασφάλιση δύναται να συνεχιστεί με την προϋπό−

θεση της υποβολής σχετικής αίτησης προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
από τον ενδιαφερόμενο εντός εξήντα (60) ημερών από 
την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.

Άρθρο 6
Υπόχρεοι καταβολής εισφορών − Συνέπειες

Υπόχρεοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκ−
μεταλλεύσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα.

Σε περίπτωση μη τήρησης, από τους καταγγέλλοντες 
την σύμβαση εργασίας, των υποχρεώσεων που απορ−
ρέουν από την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74 
παρ. 4 και 5 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει:

α. η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου θεωρείται άκυρη και επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία διοικητικές 
κυρώσεις,
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β. οι αναλογούσες στον υπόχρεο−καταγγέλλοντα τη 
σύμβαση εργοδότη εισφορές αυτασφάλισης επιβαρύ−
νονται με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ πρόσθετα τέλη, το σύνολο δε των οφειλόμενων 
ποσών εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) αναγκα−
στικά μέτρα.

γ. οι υπόχρεοι πρώην εργοδότες δεν έχουν το δικαί−
ωμα συμμετοχής για διάστημα έως και τρία (3) χρό−
νια στα επιχορηγούμενα προγράμματα που υλοποιεί 
ο Ο.Α.Ε.Δ.,

Οι άνεργοι που αυτασφαλίζονται εάν παράλληλα απα−
σχολούνται στον υπόχρεο εργοδότη ή σε άλλο εργοδό−
τη ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχολού−
νται, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την αυτασφάλιση της 
παρούσας και υφίστανται τις νόμιμες κυρώσεις. 

Άρθρο 7
Επιμήκυνση της διάρκειας της αυτασφάλισης

Επιμήκυνση του χρόνου της τριετούς κάλυψης των 
δαπανών αυτασφάλισης με πόρους του ΛΑΕΚ μπορεί 
να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή εφόσον 
υπολείπονται έως 150 ημέρες ασφάλισης, για την συ−
μπλήρωση προϋποθέσεων πλήρους ή μειωμένης συντα−
ξιοδότησης του δικαιούχου ή εφόσον υπολείπονται έως 
6 μήνες για την συμπλήρωση του αντιστοίχου ορίου 
ηλικίας συνταξιοδότησης.

Άρθρο 8
Επίλυση διαφορών

Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων οργά−
νων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημε−
ρών από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφερόμενους. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό 
από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή του κατά τόπο 
αρμοδίου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σε δεύτερο 
βαθμό από το κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδι−
κείο και σε τρίτο βαθμό από το Διοικητικό Εφετείο. 

Άρθρο 9
Κάλυψη δαπάνης

Η δαπάνη δεν προκαλεί επιβάρυνση στον προϋπολο−
γισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αλλά βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του κλάδου «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την 
Επαγγελματική Κατάρτιση» του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 10
Ενέργειες Υπηρεσιών

Τα αρμόδια Τοπικά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
στο τέλος κάθε μήνα συντάσσουν καταστάσεις µε τα 
στοιχεία των ανέργων που έχουν υπαχθεί στην πα−
ρούσα αυτασφάλιση και χρεώνουν τα αντίστοιχα ποσά 
εισφορών στον ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Αντίγραφα των κατα−
στάσεων αυτών αποστέλλονται και στις Τοπικές Υπη−
ρεσίες του ΟΑΕΔ. 

Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται 
μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Ο 
ΟΑΕΔ αποδίδει στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ το ποσό που αντιστοιχεί 
στις ανά εξάμηνο οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές 
εντός 30 ημερών από τη λήξη εκάστου εξαμήνου συμ−
ψηφιστικά μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ − ΟΑΕΔ. 

Παράλληλα, η Δ/νση Μηχανογράφησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
σε ετήσια βάση θα αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στη 
Δ/νση Μηχανογράφησης του ΟΑΕΔ με στοιχεία φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου των δικαιούχων. 

Στο τέλος κάθε έτους γίνεται από τη Διεύθυνση Οικο−
νομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ οριστι−
κή εκκαθάριση των λογαριασμών του µε τον ΟΑΕΔ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2011 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  
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