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Σο ΔΘΝΗΚΟ
ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ
(για ηη δημοζίευζη)

ΘΔΜΑ: Σποποποίηζη και ζςμπλήπωζη ηηρ Τποςπγικήρ Απόθαζηρ
Φ80000/10255/334/06.06.2012
(Φ.Δ.Κ.
1849/η.Β’/13.06.2012)
«Καθοπιζμόρ
διαδικαζίαρ για ηην επιλογή καηάηαξηρ ζε καηώηεπη αζθαλιζηική καηηγοπία από
ηοςρ αζθαλιζμένοςρ ηος Ο.Α.Δ.Δ.»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ
Έρνληαο ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4075/2012 (Α’ 89) θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 258/2005 (Καηαζηαηηθό ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.) όπσο ηζρύνπλ,
2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 54 θαη 90 ηνπ Κώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε
θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 63/2005
(Α΄ 98),
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 372/1995 (Α΄ 201) «Μεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ από ην Υπνπξγείν Υγείαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο» θαη ηνπ π.δ. 213/1992 (Α΄ 102)
«Οξγαληζκόο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ»,
4. Τν π.δ. 85/2012 (Α’ 141) «Ίδξπζε θαη Μεηνλνκαζία Υπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη
θαηάξγεζε Υπεξεζηώλ»,
5. Τν π.δ. 86/2012 (A’ 141) «Γηνξηζκόο Υπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Υπνπξγώλ θαη
Υθππνπξγώλ»,
6. Τελ ππ’ αξηζκ. Φ80000/10255/334/06.06.2012 Υπνπξγηθή Απόθαζε (Φ.Δ.Κ.
1849/η.Β’/13.06.2012) «Καζνξηζκόο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηινγή θαηάηαμεο ζε
θαηώηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία από ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.»,
7. Τν ππ’ αξηζκ. Φ.100035/νηθ.5200/137/21.02.2013 έγγξαθν ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ,
1

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-4Φ2
8. Τελ ππ’ αξηζκ. 36/16.04.2013 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.,
9. Τν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε
ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
1. Η παξάγξαθνο 3 ηεο ππ’ αξηζκ. Φ.80000/10255/334/06.06.2012 Υπνπξγηθήο
Απόθαζεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Τν δηθαίσκα επηινγήο θαηάηαμεο ζε θαηώηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία
αζθείηαη κε αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηζρύεη έσο ηελ 31.12.2014. Η θαηάηαμε ζηελ
θαηώηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία θαη ε θαηαβνιή ησλ αλαινγνπζώλ αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξώλ αξρίδεη από ην επόκελν πξνο έθδνζε αθέξαην δίκελν κεηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
Σε πεξίπησζε απώιεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ηνπ δηθαηώκαηνο επηινγήο θαηάηαμεο ζε
θαηώηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, ν αζθαιηζκέλνο δηθαηνύηαη λα επαλέιζεη κε λεόηεξε
αίηεζή ηνπ γηα κία θαη κόλν θνξά, θαηαηαζζόκελνο ζηελ επηιεγείζα θαηεγνξία θαη
θαηαβάιινληαο ηηο αλαινγνύζεο εηζθνξέο από ην επόκελν πξνο έθδνζε αθέξαην δίκελν
ηεο λέαο αίηεζεο, ζπληξερνπζώλ βέβαηα θαη όισλ ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα Υπνπξγηθή Απόθαζε».
2. Αζθαιηζκέλνη ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. πνπ θαηεηάγεζαλ ζε θαηώηεξε αζθαιηζηηθή
θαηεγνξία από 13.06.2012 θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο θαη απώιεζαλ γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν ην δηθαίσκά ηνπο, δύλαληαη λα επαλέιζνπλ γηα κία θαη κόλν θνξά κε
λέα αίηεζή ηνπο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ θαη όινη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη από ηελ ππ’ αξηζκ. Φ.80000/10255/334/06.06.2012 Υπνπξγηθή Απόθαζε.
Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ε θαηάηαμε ζηελ θαηώηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία θαη ε
θαηαβνιή ησλ αλαινγνπζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ αξρίδεη από ην επόκελν πξνο
έθδνζε αθέξαην δίκελν κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο λέαο αίηεζεο.
Η απόθαζε απηή ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
Ο.Α.Δ.Δ.
Γ/λζε Δζόδσλ
Σαησβξηάλδνπ 18
104 32 Αζήλα
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ:
1. Γξαθείν Υπνπξγνύ
2. Γξαθείν Γελ. Γ/ληξηαο Κ.Α.
3. Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Γ.Υ.
4. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α.
5. Τκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο

Ο Τποςπγόρ
Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ
& Ππόνοιαρ
Ηωάννηρ Βπούηζηρ
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