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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη 
ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) και τις διατάξεις 
του Π.Δ. 258/2005 (Καταστατικό του Ο.Α.Ε.Ε.) όπως ισχύουν, 
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α’ 247), όπως ισχύουν 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 
98), 
4. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», 
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 2876/7.10.2009 (Β΄ 2234) απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», 
6. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
7. Τις διατάξεις του π.δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών», 
8. Την υπ’ αριθμ. 224/15/24.04.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.. 
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται άμεση 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των 
ασφαλισμένων του, η οποία θα εξισορροπηθεί στο μέλλον από την καταβολή 
μειωμένων συντάξεων, ωστόσο δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί επειδή δεν είναι 
γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός των ασφαλισμένων που θα κάνουν χρήση της 
ρύθμισης,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική 
κατηγορία από την κατηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 258/2005, έχουν οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που δεν έχουν 
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ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών και είναι 
ενήμεροι. Επίσης, δικαίωμα επιλογής έχουν και οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που 
είχαν επιλέξει να μεταταχθούν προαιρετικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και 
έχουν επανέλθει στην υποχρεωτική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
258/2005 όπως ισχύουν. 
Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012. 
2. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ισχύει για όσο χρόνο οι 
ασφαλισμένοι είναι ενήμεροι τόσο γιατί καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους 
ό σο  και γιατί τηρο ύν τους ό ρο υς της τυχό ν ρύθμισης. Σε περίπτωση απώλειας του 
δικαιώματος κατατάσσονται στην κατηγορία που βρίσκονταν πριν την αίτηση και σε 
κάθε περίπτωση στην κατηγορία που θα υπάγονταν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 258/2005 εάν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη 
ασφαλιστική κατηγορία. 
Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 
31.12.2014 κατατάσσονται αυτοδίκαια από 01.01.2015 στην κατηγορία που θα 
υπάγονταν εάν δεν είχαν υποβάλλει αίτηση. 
Ασφαλισμένοι που επέλεξαν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία μπορούν 
οποτεδήποτε να επανέλθουν στην υποχρεωτική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 258/2005 όπως ισχύουν, με αίτησή τους. 
3. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με 
αίτηση του ασφαλισμένου, άπαξ και ισχύει έως την 31.12.2014. Η κατάταξη στην 
υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών 
ασφαλιστικών εισφορών στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από το 
επόμενο προς έκδοση δίμηνο μετά την ημερομηνία αίτησης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 
4075/2012 (11.04.2012) και πριν τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής 
Απόφασης, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία 
καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο 
προς έκδοση δίμηνο της δημοσίευσης της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. 
4. Ασφαλισμένοι που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το δικαίωμα προκαταβολής 
εισφορών με την έκπτωση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) δύνανται να 
ασκήσουν παράλληλα και το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη 
ασφαλιστική κατηγορία. 
5. Η αίτηση κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία υποβάλλεται στο 
αρμόδιο, κατά περίπτωση, Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. το οποίο εκδίδει τη 
σχετική πράξη κατάταξης. 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 
 
 
 
Ο Υπουργός Οικονομικών          Ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 

 
 Φίλιππος Σαχινίδης Γεώργιος Κουτρουμάνης 
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