
 
ΘΕΜΑ:   Προαιρετική   ασφάλιση   μακροχρόνια   ανέργων   για   θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. 

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 
286/29.12.00 τ.Α') με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις» 
καθώς και των εξ αυτού προβλεπομένων αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινων. Ασφαλίσεων με αριθμούς 30274/01 (ΦΕΚ 323/27.3.01 τ.Β') και 
Φ21/οικ. 1177/01 (ΦΕΚ 709/6.6.01 τ.Β' ) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες 
για την εφαρμογή τους. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Σκοπός των ανωτέρω διατάξεων είναι η παροχή δυνατότητας σε 

μακροχρόνια ανέργους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, στους οποίους υπολείπονται 
μέχρι πέντε (5) χρόνια για την θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης 
γήρατος, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση τους για την ανωτέρω 
θεμελίωση με καταβολή των εισφορών από τον κλάδο του ΟΑΕΔ με την 
επωνυμία ΛΑΕΚ «Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική 
κατάρτιση». 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Το μέτρο αφορά ασφαλισμένους α) του ΙΚΑ και β) των Ταμείων 

Επικουρικής Ασφάλισης μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για κύρια 
σύνταξη στο ΙΚΑ. 

Εν προκειμένω, όσον αφορά το ΙΚΑ, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν τις 
εξής προϋποθέσεις: 

1.Είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες, εξακολουθούν να 
είναι άνεργοι και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα. 

2.Εχουν συμπληρώσει το 60° έτος οι άνδρες και το 55° οι γυναίκες. 
Ειδικά για τους ασφαλισμένους κατά τον ΚΒΑΕ (Κανονισμό Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων), ως όρια ηλικίας (συμπληρωμένα) ορίζονται το 
55° για τους άνδρες και το 50° για τις γυναίκες. 

3.Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική 
ασφάλιση δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του άρθρου 28 παρ. 5 στοιχ. β 
του ΑΝ 1846/51, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τις διατάξεις του 
άρθρου 27 παρ. 1 περ. 5β του ν. 1902/90, δηλ. δεν έχουν ασφαλιστική 
αναπηρία άνω του 67%. 
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Για την διαπίστωση της θα ακολουθηθεί η διαδικασία που τηρείται και 
για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση με τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ΑΝ 1846/51 (παραπομπή στην ΑΥΕ κλπ). 

4. Ο υπολειπόμενος χρόνος για την συμπλήρωση του ελάχιστου 
αριθμού ημερών ασφάλισης για την θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ ή ΙΚΑ-ΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει τα 5 
χρόνια (1500 ήμερες). 

Στον συνολικά πραγματοποιηθέντα στο ΙΚΑ ή ΙΚΑ-ΤΕΑΜ χρόνο 
ασφάλισης, συνυπολογίζονται: 

- ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση άλλου 
ασφαλιστικού φορέα, αρκεί να είναι το ΙΚΑ τελευταίος φορέας. 

- ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης. 
- κάθε χρόνος που συνυπολογίζεται για την υπαγωγή στην 

προαιρετική ασφάλιση (Γεν. Εγγραφο Α23/590/31.1.84 και Εγκ. 12/92). 
Ο προσδιορισμός του υπολειπόμενου για συνταξιοδότηση χρόνου θα 

γίνεται από το Τμήμα Εσόδων (ή Τμήμα Ειδικών Θεμάτων, αναλόγως) και όχι 
από το Τμήμα Απονομής Συντάξεων και τούτο, γιατί μπορεί να αποφευχθεί η 
χρονοβόρα διαδικασία μεταξύ των δύο Τμημάτων, αφού η θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις παρούσες διατάξεις δεν παρουσιάζει 
δυσχέρειες. 

Υπολογισμός του υπολειπόμενου χρόνου 
Ο υπολειπόμενος χρόνος προκύπτει από την αφαίρεση του συνολικά 

υπάρχοντος χρόνου ασφάλισης (όπως προσδιορίσθηκε ανωτέρω) από τον 
χρόνο τον απαιτούμενο προς θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω 
γήρατος. Όμως, ο προκύπτων αριθμός (ημερών ασφάλισης υπολειπόμενου 
χρόνου) δεν δύναται να υπερβαίνει τις 1500 ήμερες. 

Συγκεκριμένα: 
1.Οι άνδρες που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/28 και οι γυναίκες που 

γεννήθηκαν μέχρι 31/12/33, θεμελιώνουν δικαίωμα με 4050 ημέρες ασφάλισης. 
Επομένως, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2550 ημέρες 

ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης, δηλαδή 4050-1500 = 2550. 
Με, επίσης, 4050 ημέρες ασφάλισης θεμελιώνουν δικαίωμα και οι 

άνδρες που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/33 και οι γυναίκες μέχρι 31/12/38, υπό την 
προϋπόθεση ότι α)έχουν 3240 ημέρες ασφάλισης κατά τον ΚΒΑΕ και β)οι 
1000 από τις 3240 ημέρες έχουν διανυθεί κατά την τελευταία 10ετία πριν από 
την υποβολή του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή την συμπλήρωση του ορίου 
ηλικίας (60ου για τους άνδρες και 55ου για τις γυναίκες). 

Κατά συνέπεια, ο υπολειπόμενος χρόνος για συνταξιοδότηση της 
κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 810 ημερών (4050-
3240), δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η προαιρετική ασφάλιση για τον κλάδο 
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. 

2. Οι άνδρες που γεννήθηκαν μετά την 1/1/29 και οι γυναίκες μετά την 
1/1/34, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 4500 ημέρες, άρα πρέπει να 
έχουν τουλάχιστον 3000 ημέρες ασφάλισης (4500-1500=3000). 



- 3 -  

Ομοίως, με 4500 ημέρες ασφάλισης θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα και οι άνδρες που γεννήθηκαν μετά την 1/1/34 και οι γυναίκες μετά 
την 1/1/39, υπό την προϋπόθεση ότι α)έχουν 3600 ημέρες ασφάλισης κατά τον 
ΚΒΑΕ και β)οι 1000 από τις 3600 έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία 
ΙΟετία πριν από την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος ή την 
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (60ου για τους άνδρες και 55ου για τις 
γυναίκες). Βλ. συνημμένο πίνακα. 

Σε περίπτωση, όμως, που το Τμήμα Εσόδων αντιμετωπίσει δυσχέρειες 
για τον τρόπο με τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα 
πρέπει να ερωτάται με υπηρεσιακό σημείωμα το Τμήμα Απονομής Συντάξεων. 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η ασφάλιση μπορεί να γίνει 
- είτε στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ 
- είτε στον κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει 

υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση με τις ίδιες διατάξεις και στον κλάδο 
Σύνταξης του ΙΚΑ. 

Όμως, εάν τυχόν συμπληρωθεί ο αριθμός ημερών ασφάλισης ο 
απαραίτητος στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ για θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος, είναι δυνατή η συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης μόνο στον 
κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μέχρι την συμπλήρωση και σ'αυτόν του υπολειπόμενου 
χρόνου. 

Σε περίπτωση που έχει χωρήσει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός 
οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης, προαιρετική με τις παρούσες διατάξεις 
είναι δυνατή μόνο σε ένα φορέα. Για να είναι δε το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ αρμόδιος 
φορέας, πρέπει να είναι και τελευταίος. 

Προαιρετική ασφάλιση στον κλάδο βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων δεν είναι επιτρεπτή από τον νομοθέτη και, επομένως, δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την συμπλήρωση των 3240, των 3600 ή των 1000 
ημερών σε περίπτωση συνταξιοδότησης κατά τον ΚΒΑΕ. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Οι εισφορές καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον ΛΑΕΚ. 
Βάση υπολογισμού των εισφορών είναι η ασφαλιστική κλάση, στην 

οποία κατατάσσεται ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης, με βάση τις 
αποδοχές της ημέρας διακοπής της εργασίας του, προσαυξημένες με την 
αναλογία Δ.Π. ή Δ.Χ. και Ε.Α. 

Η κλάση κατάταξης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της κλάσης στην 
οποία εμπίπτει κάθε φορά το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. 

Ειδικά για τους «νέους» ασφαλισμένους (τα πρόσωπα που υπήχθησαν 
στην ασφάλιση μετά την 1/1/93), βάση υπολογισμού των εισφορών είναι ο 
μέσος όρος του μισθού του τελευταίου έτους πριν από την διακοπή της 
υποχρεωτικής ασφάλισης. 
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Το άθροισμα δηλ. των αποδοχών του τελευταίου 12μήνου 
προσαυξημένων με τα Δ.Χ. και Δ.Π. καθώς και Ε.Α. θα διαιρείται με τον 
αριθμό των ημερών ασφάλισης του ως άνω 12μήνου, προκειμένου να ευρεθεί 
το μέσο ημερομίσθιο και αυτό θα πολλαπλασιάζεται επί 25 για να ευρεθεί ο 
μέσος όρος του μισθού του 12μήνου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
Η διάρκεια της συγκεκριμένης προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να 

υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία ένταξης σ'αυτήν. 
Σε περίπτωση αναστολής της, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 5ετία ο 

συνολικός χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης καθώς και της αναστολής 
αυτής. 

Επειδή δε ορίζεται η 5ετία ως το μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο 
μπορεί να χωρήσει η εν λόγω προαιρετική ασφάλιση, θα πρέπει στην     
πινακίδα που τηρείται σε κάθε περίπτωση προαιρετικής ασφάλισης, να             
αναγραφεί η ημερομηνία λήξεως (η οποία θα έχει υπολογισθεί βάσει του 
υπολειπόμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος) και να 
παρακολουθείται η πορεία της ασφάλισης (π.χ. ανάληψη εργασίας, αναστολή 
προαιρετικής κλπ). 

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. Για τους ασφαλισμένους που έχουν τυχόν υποβάλει αίτηση πριν από 
την 6/6/01 (ημέρας δημοσίευσης στο ΦΕΚ της Φ21/1177/01 απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων), η έναρξη θα είναι από τότε, 
εφ'όσον αυτοί εξακολουθούν να είναι άνεργοι και κατέχουν κάρτα ανεργίας 
ανανεούμενη ανά μήνα. 

Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται με οποιονδήποτε από τους 
ακόλουθους τρόπους: 

- με την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για την 
θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος στο ΙΚΑ ή στο ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ. 

- με γραπτή δήλωση του ασφαλισμένου ότι επιθυμεί την διακοπή της 
προαιρετικής ασφάλισης του. 

- με την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας αορίστου χρόνου. 
- με τον θάνατο του ασφαλισμένου. 
Αναστολή επέρχεται ως εξής: 
- με την ανάληψη εργασίας ασφαλιστέας σε οποιονδήποτε φορέα 

κύριας ασφάλισης. 
- με την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναστολής λόγω ανάληψης εργασίας,   

δεν απαιτείται παρέλευση νέου 12μήνου ανεργίας, αλλά μετά την διακοπή της 
εργασίας συνεχίζεται η αρξαμένη προαιρετική ασφάλιση. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση του ανέργου στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας του. 
2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ ή και άλλων φορέων και, σε 

περίπτωση έλλειψης τους, απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για τον χρόνο 
ασφάλισης σ'αυτούς. 

Εάν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε φορέα αυτοαπασχολουμένων, στην 
βεβαίωση θα πρέπει πρόσθετα να αναγράφεται ότι έλαβε χώρα διακοπή του 
επαγγέλματος. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο αιτών δεν έχει άλλο χρόνο 
ασφάλισης εκτός αυτού που περιέχεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή τις 
βεβαιώσεις άλλων φορέων. 

4. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα 
του επί ένα συνεχές 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης του για υπαγωγή 
στην παρούσα προαιρετική, ότι κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά  
μήνα (κατά το ίδιο χρονικό διάστημα) και πληροί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 10 του ν. 2874/00. 

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, τα ασφαλιστικά βιβλιάρια 
του ΙΚΑ θα διαβιβάζονται για ανακεφαλαίωση στο Τμήμα Μητρώου του 
Υποκ/τος, ώστε να γίνεται στη συνέχεια ο υπολογισμός του υπολειπόμενου 
χρόνου. 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης, στο τέλος κάθε 

μήνα θα συντάσσονται καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων και 
τις αναλογούσες εισφορές, προκειμένου να χρεώνεται με τα αντίστοιχα ποσά   
ο ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. 

Συγκεκριμένα, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο 
του δικαιούχου και, στη συνέχεια, το Τ.Η. της κλάσης που έχει καταταγεί, το 
οποίο θα πολλαπλασιάζεται επί 25 ημέρες (ή λιγότερες, αν η ασφάλιση έχει 
αρχίσει σε άλλο χρονικό σημείο του μήνα) και επί το ασφάλιστρο (αναλόγως 
αν θα είναι μόνο για κλάδο σύνταξης ΙΚΑ και για ΙΚΑ-ΤΕΑΜ). Το γινόμενο 
αυτών είναι η μηνιαία εισφορά του ασφαλισμένου. 

Για κάθε επόμενο μήνα, θα συντάσσεται νέα κατάσταση, η οποία θα 
περιλαμβάνει τα ονόματα όσων συνεχίζουν και τα ονόματα των νέων 
υπαγόμενων, αφαιρουμένων όσων έπαυσαν να είναι δικαιούχοι. 

Οι συντασσόμενες καταστάσεις θα αποστέλλονται από το Τμήμα 
Εσόδων στο Τμήμα Οικονομικού, το οποίο θα χρεώνει με το συνολικό ποσόν 
του ΟΑ.ΕΔ στον κωδικό 039020 «εισφορές προαιρετικής ασφάλισης 
μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω 
γήρατος» και θα πιστώνει το αντίστοιχο ποσό στον κωδικό 057040 με τον ίδιο 
τίτλο. 

Αντίγραφα των καταστάσεων θα στέλλονται και στις τοπικές υπηρεσίες 
του ΟΑΕΔ για ενημέρωση. 

Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του πρώτου 
15θημέρου του επόμενου μήνα. 
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Ο ΛΑΕΚ οφείλει να αποδίδει στο ΙΚΑ το ποσό που αντιστοιχεί στις ανά 
εξάμηνο οφειλόμενες εισφορές εντός 30 ημερών από την λήξη του επόμενου 
μήνα. 

Στο τέλος κάθε έτους θα γίνεται από την Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών 
με τον ΟΑΕΔ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΠΡΩΤ/ΛΟΥ 

Μ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ 



 



 



 



 



 



 



 


