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ΑΘΗΝΑ, 18 /12/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ13/21/1678706

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄
ΚΟΙΝ.: Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 28

ΘΕΜΑ: Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
Σχετ.: -Παρ.5 άρθρο 32 Ν.4075/2012 (ΦΕΚ89Α/11-4-2012).
-Υπουργικές Αποφάσεις αρ.Φ80000/10255/334/13-6-2012 (ΦΕΚ 1849Β) &
Αρ.Φ80000/10398/303/18-4-2013 (ΦΕΚ 1091Β).
-Οι αρ.42/2012, 10/2013 & 23/2013 εγκύκλιες οδηγίες.

Όπως είναι γνωστό με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 32 του Ν.4075/2012 δόθηκε η
δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε., με αίτησή τους, να επιλέξουν την κατάταξή τους
στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
κλάδου σύνταξης του Π.Δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτή έως 31.12.2014, εφόσον κατά την
υποβολή της αίτησης δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι
ενήμεροι.
Με τις πιο πάνω σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκαν η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα
και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.
Με πρόσφατη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ
258Α/8.12.2014) παρατείνεται ο χρόνος παραμονής στην επιλεγείσα κατηγορία, για δύο
ακόμα έτη, έως 31.12.2016.
Ασφαλισμένοι που θα παραμείνουν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως
31.12.2016 κατατάσσονται αυτοδίκαια από 1.1.2017 στην κατηγορία που θα υπάγονταν
αν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2007.
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Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νέας διάταξης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του
Οργανισμού σας γνωρίζουμε τα εξής:
- Ασφαλισμένοι με ενεργό δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία την 31.12.2014
θα αντιμετωπιστούν, ως προς την παράταση του χρόνου παραμονής τους στις επιλεγείσες
κατηγορίες, μαζικά από την ΗΔΙΚΑ.
- Ασφαλισμένοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική
κατηγορία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα (συν/να,
νέα έντυπα αίτησης και Πράξης Κατάταξης).
- Αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα πρέπει να καταχωρηθούν άμεσα στο μηχανογραφικό
σύστημα.
- Οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης, συνέχισης και απώλειας του δικαιώματος που έχουν οριστεί
με τις αρ.42/2012, 10/2013 και 23/2013 εγκύκλιες οδηγίες, εξακολουθούν να ισχύουν.
Της παρούσης να λάβει γνώση, με ευθύνη του Προϊστάμενου, ενυπόγραφα το προσωπικό της
Υπηρεσίας σας.
Συν/να: 1. Νέο έντυπο αίτησης
2. Νέο έντυπο Πράξης Κατάταξης
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