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ΘΕΜΑ : «∆ικαίωµα αυτασφάλισης απολυµένων ηλικίας 55 έως 64 ετών» 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των παρ.4 & 5 του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 
(ΦΕΚ.115/τ.Α715-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα συναφείς διατάξεις, 
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» σύµφωνα µε τις οποίες, σε περίπτωση 
καταγγελίας σύµβασης εργασίας, εργαζόµενου ηλικίας 55 έως 64 ετών , ανεξάρτητα 
αν πρόκειται για οµαδική ή µεµονωµένη απόλυση, εφόσον αυτός παραµένει άνεργος, 
έχει το δικαίωµα της αυτασφάλισης, το οποίο ασκείται εντός διµήνου από την 
καταγγελία συµβάσεως. 
 
Στο κόστος της αυτασφάλισης, υποχρεούται να συµµετάσχει ο εργοδότης που τους 
απέλυσε, για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία ( 3 ) χρόνια κατά ποσοστό: α) 50% για 
τους ασφαλισµένους ηλικίας 55 έως 60 ετών β) 80% για τους ασφαλισµένους ηλικίας 
60 ετών συµπληρωµένων έως 64. 
 
Το υπόλοιπο κόστος αυτασφάλισης το αναλαµβάνει ο Ο.Α.Ε.∆. υλοποιώντας ειδικά 
προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση 
καταβολής από τον εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% αντίστοιχα, του κόστους 
αυτασφάλισης . 
 
Αρµόδιο Υποκ/µα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποβολής της σχετικής αίτησης, του δικαιώµατος της 
αυτασφάλισης είναι το Υποκ/µα του τόπου απασχόλησης. Στην αίτηση εκτός από τα 
πλήρη στοιχεία του ασφαλισµένου, θα επισυνάπτεται η καταγγελία συµβάσεως 
εργασίας.  
 
Επειδή, για την υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων, προβλέπεται η έκδοση 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη της 
Επιτροπής διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ., που εγκρίνεται από το ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., µε 
την οποία θα ρυθµισθούν , οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιµήκυνσης - σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις - του χρόνου αυτασφάλισης και καθώς επίσης και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια, οι σχετικές αιτήσεις θα παραµείνουν σε εκκρεµότητα. 



 

 

  
Με νεώτερο έγγραφο µας θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίηση 
της σχετικής διάταξης. 
 
Αιτήσεις ενδιαφεροµένων που έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν µέχρι την 
έκδοση των νεώτερων οδηγιών θεωρούνται εµπρόθεσµες. 
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