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ΘΔΜΑ: «Πεξί ππαγωγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ηωλ ¨παιαηώλ¨
αζθαιηζκέλωλ πνπ αζθαιίδνληαη ζην Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα
Απαζρνινύκελωλ (ΔΣΑΑ) θαη παξάιιεια αζθνύλ αζθαιηζηέα ζηνλ
ΟΑΔΔ δξαζηεξηόηεηα»
αο γλωξίδνπκε όηη κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3863/10
(ΦΔΚ115 Α’/15-7-10) «Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο,
ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» ξπζκίδεηαη γηα όιε ηελ επηθξάηεηα ην ζέκα ηωλ
¨παιαηώλ¨ αζθαιηζκέλωλ ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινύκελωλ
(ΔΣΑΑ) (ην νπνίν απνηειείηαη από ηα θαηαξγεζέληα ηακεία ΣΜΔΓΔ, ΣΑΤ θαη
Σακείν Ννκηθώλ) νη νπνίνη παξάιιεια αζθνύλ θαη δξαζηεξηόηεηα ππαγόκελε ζηνλ
ΟΑΔΔ.
πγθεθξηκέλα, ζηελ παξαπάλω δηάηαμε αλαθέξεηαη όηη όζνη αζθαιίζηεθαλ
από νπνηνλδήπνηε θνξέα Κύξηαο

Αζθάιηζεο πξηλ ηελ 1/1/93 (¨παιαηνί¨

αζθαιηζκέλνη) θαη είλαη ζήκεξα αζθαιηζκέλνη ζηνλ Κιάδν Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ
ΔΣΑΑ, ππάγνληαη ππνρξεωηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ εθόζνλ αζθνύλ
δξαζηεξηόηεηα πνπ ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Οξγαληζκνύ θαη δελ είλαη ζπλαθήο
κε ηελ επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα ηνπ κεραληθνύ.
Η ηζρύο ηεο δηάηαμεο απηήο αξρίδεη από ηνλ επόκελν κήλα ηεο δεκνζίεπζεο
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (δει. από 15/8/10) θαη θάζε αληίζεηε δηάηαμε
θαηαξγείηαη.

πλεπώο, δελ ζα ρνξεγείηαη πιένλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ¨παιαηώλ¨
αζθαιηζκέλωλ (πξώελ ΣΜΔΓΔ, ΣΑΤ, θαη Σακείν Ννκηθώλ) απαιιαθηηθή
βεβαίωζε ηνπ Ν. 2335/95, όπωο ηζρύεη, αιιά ζα ππάγνληαη από 1/8/10 ζηελ
ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ κε δπλαηόηεηα επηινγήο κόλν ηνπ θνξέα παξνρώλ
Κιάδνπ Τγείαο. Καη’ εμαίξεζε εμαθνινπζνύλ λα απαιιάζζνληαη από ηελ
ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, βάζεη ηνπ λένπ λόκνπ (Ν. 3863/10), νη
¨παιαηνί¨ αζθαιηζκέλνη ηνπ πξώελ ΣΜΔΓΔ ηωλ νπνίωλ ε ππαθηέα ζηνλ ΟΑΔΔ
δξαζηεξηόηεηα είλαη ζπλαθήο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεραληθνύ (π.ρ. κέινο
θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο). Δάλ δελ ππάξρεη ζπλάθεηα, ε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ
θαζίζηαηαη ππνρξεωηηθή.
Γηα όζνπο πξωηναζθαιίζηεθαλ ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα Κύξηαο Αζθάιηζεο
κεηά ηελ 1/1/93 (¨λένη¨ αζθαιηζκέλνη) θαη είλαη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΣΑΑ,
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2084/92 πεξί δπλαηόηεηαο
απαιιαγήο ηνπο από ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ. Γηα ηνπο ελ ιόγω αζθαιηζκέλνπο
ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία εμαίξεζεο ηωλ λέωλ αζθαιηζκέλωλ, έωο όηνπ ην ζέκα
δηεπζεηεζεί νξηζηηθά, νπόηε ζα ζαο ελεκεξώζνπκε κε λεόηεξν έγγξαθό καο.
αο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηηο πεξηπηώζεηο ηωλ ¨παιαηώλ¨ αζθαιηζκέλωλ
ηνπ ΔΣΑΑ πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη απαιιαθηηθέο βεβαηώζεηο ηνπ Ν. 2335/95 θαηά ην
παξειζόλ, άκεζα λα εηδνπνηεζνύλ θαη λα αζθαιηζηνύλ από 1/8/2010.
αο γλωξίδνπκε όηη ε Τπεξεζία καο ζηα πιαίζηα ηεο άκεζεο ελεκέξωζεο ηωλ
παιαηώλ αζθαιηζκέλωλ ηνπ ΔΣΑΑ ζα απνζηείιεη ζρεηηθό δειηίν ηύπνπ.
αο επηζεκαίλνπκε όηη ζε θάζε πεξίπηωζε πξηλ ηελ ππαγωγή ζηελ
ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ηνπ Οξγαληζκνύ από 1/8/10 ηωλ παιαηώλ αζθαιηζκέλωλ ηνπ
ΔΣΑΑ πνπ είραλ ιάβεη απαιιαθηηθή βεβαίωζε, ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη έιεγρνο πεξί
ηεο ζπλέρηζεο ή κε ηεο αζθαιηζηέαο ζηνλ ΟΑΔΔ δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο θαη ηεο
ύπαξμεο ηπρόλ λέωλ δξαζηεξηνηήηωλ.
πλ/λα: Σν άξζξν 18 ηνπ Ν. 3863/10 (2 θύιια)
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