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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημά σας.

ΣΧΕΤ: Το Α.Π. Γ23/4 /29.12.2015 έγγραφο του ΙΚΑ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4336/2015 στους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων 
που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των περ. ζ και θ του ν. 
4075/2012,όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με το άρθρο 26 παρ. 14α του ν. 4075/2012 και την κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού Υ.Α. Φ80000/οικ.10197/686/3-5-2012 δόθηκε η δυνατότητα σε 
ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 
3029/2002 και των αρ. 1 και 2 του ν. 3655/2008 να συνεχίσουν προαιρετικά την 
ασφάλισή τους, εφόσον διέκοψαν καθ οιονδήποτε τρόπο την υποχρεωτική ασφάλισή 
τους, στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους 
πρόνοιας και ασθένειας υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 41 του α.ν. 1846/1951, όπως 
ισχύει.

2. Με το άρθρο τέταρτο του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α), προστέθηκαν στο 
άρθρο 26 του ν. 4075/2012 οι περιπτώσεις ζ' και θ', οι οποίες αφορούν 
ασφαλισμένους που εντάσσονται στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των 
πρώην Ειδικών Ταμείων ή που εντάσσονται σε αυτήν μέσω προγραμμάτων 
εθελούσιας εξόδου που εκπονούν οι εργοδότες τους, ενώ με τη Φ 80000/οικ. 
36192/2283/19.12.2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3290/24-12-2013) ρυθμίστηκαν 
οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή τους. Στους ασφαλισμένους αυτούς και



εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το ανωτέρω νομοθετικό 
πλαίσιο , «το συνταζιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με τις προϋποθέσεις συνταζιοδότησης 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στην 
προαιρετική» , ενώ «ασκείται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που 
αντιστοιχεί στην προαιρετική ασφάλιση».

3.Κατόπιν τούτων , και σε απάντηση του ερωτήματος σας, θεωρούμε ότι για 
τους ανωτέρω ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που υπήχθησαν στην 
προαιρετική ασφάλιση με βάση τις περιπτώσεις ζ' και θ' του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4218/2013 και για τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού 
και της Φ 80000/οικ.36192/2283/19.12.2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
3290/24-12-2013), το συνταξιοδοτικό δικαίωμα εξακολουθεί να κρίνεται με τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης υπαγωγής τους στην προαιρετική .

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γ ραφείο κ. Υ φυπουργού
3. Γ ραφείο κ. Γεν. Γ ραμματέα Κ. Α.
4. Γ ραφείο κ. Γ εν, Δ/ντη ΚΑ
5. Δ/νση KAMA (Δ 13), Τμήμα Γ'

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ


