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ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 
και 2 του ν. 3865/2010.  

Σχετ.: 1. Το Α.Π. Φ.80000/οικ.34273/2484/5.1.2011 έγγραφο µας.  

2. Η αριθµ. πρωτ. 13725/0092/26.1.2011 εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ..  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (1) εγγράφου µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα 
όσον αφορά το θέµα της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση του κλάδου κύριας 
σύνταξης του ΙΚΑ των προσλαµβανόµενων στο δηµόσιο από 1.1.2011 και εφεξής :  

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόµου ορίζεται ότι οι 
τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του ∆ηµοσίου, τακτικοί και 
µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.∆.∆. και των ΟΤΑ α' και β' βαθµίδας, 
καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου που προσλαµβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και µετά, 
υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.  

Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου, και οι στρατιωτικοί - µε 
εξαίρεση τους στρατεύσιµους παθόντες στην υπηρεσία οπλίτες - που κατατάσσονται 
από 1.1.2011 και µετά, ασφαλίζονται πλέον υποχρεωτικά και αυτοδίκαια για τον 
κλάδο κύριας σύνταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

Η κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- 
ΕΤΑΜ αφορά τους προσλαµβανόµενους για πρώτη φορά στο ∆ηµόσιο από 1.1.2011 
και µετά οι οποίοι δεν έχουν καµία προϋπηρεσία µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στο ∆ηµόσιο πριν την 1.1.2011.  

Ως ηµεροµηνία πρόσληψης/διορισµού του υπαλλήλου λαµβάνεται υπόψη η 
ηµεροµηνία που φέρει το ΦΕΚ διορισµού, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη της 
υπηρεσίας θα λάβει χώρα µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πράξης διορισµού, διαφορετικά ως ηµεροµηνία πρόσληψης/διορισµού λαµβάνεται 
υπόψη η ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας.  

Συνεπώς, εάν υπάλληλος έχει ΦΕΚ διορισµού µέχρι 31.12.2010 και η ανάληψη 
υπηρεσίας λάβει χώρα µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πράξης διορισµού, δεν θα υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του κλάδου κύριας 
σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο υπάλληλος αυτός υπάγεται καταρχήν στην ασφάλιση του 
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δηµοσίου και µόνο εάν το επιλέξει, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 
του άρθρου 1 θα υπαχθεί στη ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.  

2. Από την υποχρεωτική υπαγωγή των προαναφερόµενων κατηγοριών υπαλλήλων- 
λειτουργών και στρατιωτικών στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ εξαιρούνται:  

Α. Τα πρόσωπα για τα οποία προκύπτει, από την ισχύουσα νοµοθεσία, υποχρεωτική 
ασφάλιση στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.).  

Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση µέχρι 31.12.1992 θα 
ασφαλιστούν υποχρεωτικά και στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µόνο 
εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται µε άλλη ιδιότητα απ' αυτή για 
την οποία ασφαλίζονται στο Ε.Τ.Α.Α, ενώ για τους υπαχθέντες για πρώτη 
φορά στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

3. Για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ καταβάλλονται για 
κάθε ηµέρα εργασίας οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και 
εργαζόµενου για τον ανωτέρω κλάδο που υπολογίζονται στις πάσης φύσεως 
αποδοχές του ασφαλισµένου κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 25 του α.ν. 
1846/1951, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειµένου για όσους υπάχθηκαν στην 
ασφάλιση µέχρι 31.12.92 ή επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν. 
2084/92, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειµένου για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη 
φορά από 1.1.1993 και εφεξής.  

Για την ασφάλιση των απασχολούµενων σε εργασίες και ειδικότητες που 
καλύπτονται από τον Κανονισµό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, 
καταβάλλεται επιπλέον και η προβλεπόµενη ειδική εισφορά, όπως επίσης και η 
πρόσθετη ειδική εισφορά που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία για τις 
ειδικές κατηγορίες ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

Οι κατά τα ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται προκειµένου για τους µέχρι 
31.12.1992 ασφαλισµένους επί του ανώτατου ορίου µηνιαίων ασφαλιστέων 
αποδοχών, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη νοµοθεσία του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, ενώ για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής επί 
των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν.2084/92 που δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν κατά µήνα το οκταπλάσιο του µέσου µηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, 
αναπροσαρµοζόµενου µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των 
δηµοσίων υπαλλήλων.  

Παρακαλούµε για την άµεση παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των 
κοινοποιούµενων διατάξεων στα υποκαταστήµατα του Ιδρύµατος, ούτως ώστε να 
υπάρξει πλήρης ενηµέρωση των δηµοσίων υπηρεσιών που υπάγονται στην 
αρµοδιότητά τους.  

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  
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