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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 88 
 
ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. » 
ΣΧΕΤ. : Εγκ. 51/88, 90/98 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 
170/τ.Α΄/5.8.2011) µε τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
3 του Ν. 997/1979, καθώς και την υπ΄ αριθµ. Φ80020/οικ. 19444/558/30.8.2011 
ερµηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε την 
οποία δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις και σας παρέχουµε οδηγίες την εφαρµογή 
τους. 
 
ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. διέπονταν από τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 3 του ν.997/1979, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί από την παρ. 1 του 
άρθρου 56 του Ν. 1140/1981 και ίσχυε µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του 
ν. 1902/1990, µε τις οποίες οριζόταν ότι «στην ασφάλιση του Ταµείου υπάγονταν 
υποχρεωτικώς τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίζονταν, δυνάµει των κειµένων περί 
υποχρεωτικής ασφάλισης διατάξεων στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλο φορέα κύριας 
ασφάλισης µισθωτών και δεν υπάγονταν για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση 
άλλου φορέα, κλάδου ή λογαριασµού ασφαλίσεων. 
 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις τα κριτήρια υπαγωγής προσώπων στην ασφάλιση 
του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ήταν τα εξής: 
 
α) υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης 
µισθωτών και 
 
β) µη υπαγωγή για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου φορέα. 



 

 

 

 
Ο προσδιορισµός της έννοιας «για την αυτή απασχόληση» αποτελούσε κρίσιµο 
σηµείο τόσο για την εξαίρεση προσώπου από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., όσο και 
για τη διαπίστωση παράλληλης ασφάλισης µεταξύ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και άλλου 
επικουρικού φορέα. 
 
∆ηλαδή, εξαιρούνταν από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. τα πρόσωπα που 
ασφαλίζονταν σε δύο διαφορετικούς φορείς κύριας ασφάλισης για εργασίες τους από 
τις οποίες η µία ήταν υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και η άλλη στην 
ασφάλιση άλλου επικουρικού ταµείου. 
 
Επίσης, εξαιρούνταν τα πρόσωπα που είχαν πολλαπλή απασχόληση και ασφάλιση για 
κάθε µία από τις εργασίες τους στον ίδιο φορέα κύριας ασφάλισης, ενώ για την 
επικουρική τους ασφάλιση υπάγονταν στην ασφάλιση και άλλου επικουρικού φορέα. 
 
∆ηλαδή, λογιστής που απασχολούνταν µε πλήρη απασχόληση σε βιοµηχανική 
επιχείρηση υπαγόταν στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.ΑΜ. και για συγκύρια παράλληλη 
απασχόλησή του σε εµπορική επιχείρηση ασφαλιζόταν στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ. (τ. 
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.), εξαιρούνταν από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. 
 
Οι ανωτέρω διατάξεις που προσδιόριζαν τις προϋποθέσεις «παράλληλης» ασφάλισης 
µεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και άλλου επικουρικού ταµείου, είχαν εφαρµογή µόνο για 
τους «παλαιούς» ασφαλισµένους (ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992), ενώ για τους 
«νέους» ασφαλισµένους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 39 και 43 του ν. 2084/1992 
(σχετ. η 106/1993 Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για επιλογή ασφαλιστικού φορέα). 
 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις ορίζεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 997/1977 
όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 1140/1981 και 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1902/1990 αντικαθίσταται ως 
εξής: «στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα τα οποία 
παρέχουν εργασία για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή 
άλλο φορέα κύριας ασφάλισης µισθωτών και δεν υπάγονται για την εργασία τους 
αυτή στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της 
ονοµασίας και την νοµικής µορφής του, µε την επιφύλαξη της περ. α΄της παρ. 1 του 
άρθρου 58 του ν. 3371/2005. 
Εάν κάποιο πρόσωπο, εκτός από την εργασία που παρέχει και για την οποία 
ασφαλίζεται σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, εξαιρούµενο κατά τα ανωτέρω 
από την ασφάλιση του Ταµείου, παρέχει και άλλη εργασία του ίδιου ή διαφορετικού 
επαγγέλµατος προς άλλο εργοδότη, η οποία δεν δηµιουργεί υποχρέωση ασφάλισης σε 
άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονοµασίας και της νοµικής του 
µορφής, υπάγεται ως προς την εργασία του αυτή στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.». 
 
Με τις ανωτέρω διατάξεις καταργείται η εξαίρεση από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των πολλαπλά 
απασχολουµένων που υπάγονται για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου 
Επικουρικού Ταµείου. 
 
∆ηλαδή, λογιστής πολλαπλά απασχολούµενος που για τη µια απασχόλησή του 
υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Ι.Τ. (τ. ΤΕΑΥΕΚ), ενώ για τη 
δεύτερη υπάγεται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., ασφαλίζεται από ισχύος του παρόντος νόµου 
υποχρεωτικά και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. 



 

 

 

 
Τα ανωτέρω αναφερόµενα ισχύουν µόνο για τους «παλαιούς» ασφαλισµένους 
(ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992), ενώ για τους «νέους» ασφαλισµένους 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 39 και 43 του ν.2084/1992 
(επιλογή ασφαλιστικού φορέα). 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΝΥΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
 
Χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και ήταν ακυρωτέος 
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 997/1979, (η οποία καταργείται 
µε την περίπτωση 2 της παρ. Β΄ του άρθρου 85 του παρόντος νόµου), αλλά όµως 
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου δεν έχει εκδοθεί απόφαση ακύρωσής 
του, παραµένει ισχυρός. 
 
Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ακύρωσης 
σύµφωνα µε τη καταργούµενη παράγραφο 6, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τον 
ασφαλισµένο οι ασφαλιστικές εισφορές που του επιστρέφονται ή ακόµη και µέρος 
αυτών, ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης παραµένει ισχυρός. 
 
Για το χρόνο ασφάλισης που παραµένει ισχυρός, εκδίδεται σχετική απόφαση 
∆ιευθυντή µετά από αίτηση του ασφαλισµένου. 
 
Επισηµαίνεται ότι, χρόνος ασφάλισης ο οποίος δεν έχει ακυρωθεί προ της ισχύος του 
νόµου αυτού παραµένει ισχυρός, χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης ∆ιευθυντή. 
 
Τα προαναφερόµενα εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και να βρίσκονται (Τ.∆.Ε. ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια 
κ.λ.π.). 
 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 
Η υπαγωγή των προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. βάσει των ανωτέρω 
διατάξεων θα διενεργείται µέσω ουσιαστικού ελέγχου (µετατροπή ασφαλιστικής 
ιστορίας), µε την Έκδοση Μηχανογραφικής Π.Ε.Ε., µετά την οριστικοποίηση της 
οποίας θα ενηµερώνεται η ασφαλιστική ιστορία του εργαζόµενου. 
 
Προκειµένου η απεικόνιση της εν λόγω ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. να 
παρακολουθείται µηχανογραφικά µέσω των διαδικασιών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ., ως περίοδος έναρξης εφαρµογής των διατάξεων λογίζεται η 1/8/2011. 
 
Οι εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. µισθολογικών περιόδων 8ος, 9ος και 10ος έτους 2011 
θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες, εφόσον καταβληθούν µέχρι 30/12/2011. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνονται µε πρόσθετα τέλη (από 1/1/2012) κατά τα 
γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 Ν.1846/1951). 
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ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ∆ΟΝΤΑΚΗ  


