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ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκ/τα &
Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ : Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/00, Παρ/τα του
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στους «νέους» ασφαλισµένους
Σας κοινοποιούµε το µε αριθ. πρωτ. Φ80000/25938/1957/3-11-08 έγγραφο
της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτηµα, που τέθηκε από την
Υπηρεσία µας σχετικά µε την δυνατότητα υπαγωγής των «νέων» ασφαλισµένων στις
διατάξεις του άρθρ. 10 του ν. 2874/00, σε συνάρτηση των διατάξεων της παρ. 1 του
άρθρου 42 του ν.2084/92 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2874/00.
Στο κοινοποιούµενο έγγραφο αναφέρεται ότι, εφόσον από την παρ. 2 του
άρθρου 10 του ν.2874/00 προβλέπεται ότι η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση
του άρθρου αυτού χωρεί ανεξάρτητα από το χρόνο εισόδου στην ασφάλιση και από
το χρόνο διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισης, τούτο σηµαίνει ότι για τους
«νέους» ασφαλισµένους, που επιθυµούν να υπαχθούν στην συγκεκριµένη προαιρετική
ασφάλιση, δεν έχει εφαρµογή η διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 42, του ν.2084/92, η
οποία ορίζει ότι η υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση
πρέπει να υποβληθεί εντός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.
Κατόπιν τούτων, υπενθυµίζεται ότι δικαίωµα υπαγωγής στην προαιρετική
ασφάλιση του άρθρου 10 του ν.2874/00 έχουν τόσο οι «παλαιοί» όσο και οι «νέοι»
ασφαλισµένοι εφόσον έχουν συµπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας για τους άνδρες και 55ο
έτος για τις γυναίκες (εάν πρόκειται για «παλαιούς» ασφαλισµένους) και το 60ο έτος για
άνδρες και γυναίκες (εάν πρόκειται για «νέους» ασφαλισµένους).
Τα αντίστοιχα όρια ηλικίας για τους καλυπτόµενους από τον ΚΒΑΕ είναι
το 55ο έτος για άνδρες και το 50ο έτος για γυναίκες, (εάν πρόκειται για «παλαιούς»
ασφαλισµένους) και το 55ο έτος για άνδρες και γυναίκες (εάν πρόκειται για «νέους»,
ασφαλισµένους).
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