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ΟΑΕΕ: Οι όροι για κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Με εγκύκλιο του Υπ.Οικ και του Υπ. Εργασίας καθορίστηκε η διαδικασίας για την επιλογή 
κατάταξης  σε  κατώτερη  ασφαλιστική  κατηγορία  από  τους  ασφαλισμένους  του  Ο.Α.Ε.Ε.  Οι 
σχετικές  οδηγίες  που  αναφέρονται  στην  απόφαση  Φ.80000/10255/334/3.5.2012  έχουν  ως 
εξής:

1.  Δικαίωμα  επιλογής  στην  αμέσως  κατώτερη  ή  στη  δεύτερη  κατώτερη  ασφαλιστική 
κατηγορία από την κατηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 258/2005, έχουν οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν 
υπαχθεί  σε  ρύθμιση  οφειλόμενων  εισφορών  και  είναι  ενήμεροι.  Επίσης,  δικαίωμα  επιλογής 
έχουν  και  οι  ασφαλισμένοι  του  Ο.Α.Ε.Ε.  που είχαν επιλέξει  να μεταταχθούν  προαιρετικά  σε 
ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και έχουν επανέλθει στην υποχρεωτική κατηγορία σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 258/2005 όπως ισχύουν.

Οι  προαιρετικά  ασφαλισμένοι  του  Ο.Α.Ε.Ε.  δεν  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  της 
διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012.

2. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ισχύει για όσο χρόνο οι ασφαλισμένοι 
είναι ενήμεροι τόσο γιατί καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους όσο και γιατί τηρούν τους 
όρους  της  τυχόν  ρύθμισης.  Σε  περίπτωση  απώλειας  του  δικαιώματος  κατατάσσονται  στην 
κατηγορία που βρίσκονταν  πριν  την  αίτηση και  σε  κάθε περίπτωση στην κατηγορία  που θα 
υπάγονταν σύμφωνα με τις  διατάξεις του Π.Δ. 258/2005 εάν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα 
κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Ασφαλισμένοι  που  έχουν  υπαχθεί  σε  κατώτερη  ασφαλιστική  κατηγορία  έως  31.12.2014 
κατατάσσονται αυτοδίκαια από 01.01.2015 στην κατηγορία που θα υπάγονταν εάν δεν είχαν 
υποβάλλει  αίτηση.
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Ασφαλισμένοι που επέλεξαν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία μπορούν οποτεδήποτε να 
επανέλθουν στην υποχρεωτική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 258/2005 όπως 
ισχύουν, με αίτησή τους.

3.  Το  δικαίωμα  επιλογής  κατάταξης  σε  κατώτερη  ασφαλιστική  κατηγορία  ασκείται  με 
αίτηση του ασφαλισμένου, άπαξ και ισχύει έως την 31.12.2014. Η κατάταξη στην υποχρεωτική 
ασφαλιστική  κατηγορία  και  η  καταβολή  των  αναλογουσών  ασφαλιστικών  εισφορών  στην 
επιλεγείσα  ασφαλιστική  κατηγορία  αρχίζει  από  το  επόμενο  προς  έκδοση  δίμηνο  μετά  την 
ημερομηνία αίτησης.

Στις  περιπτώσεις  υποβολής  αιτήσεων  μετά  την  ημερομηνία  έναρξης  ισχύος  του  νόμου 
4075/2012  (11.04.2012)  και  πριν  τη  δημοσίευση  της  παρούσας  Υπουργικής  Απόφασης,  οι 
ασφαλισμένοι  κατατάσσονται  στην  επιλεγείσα  ασφαλιστική  κατηγορία  καταβάλλοντας  τις 
αναλογούσες  ασφαλιστικές  εισφορές  από  το  αμέσως  επόμενο  προς  έκδοση  δίμηνο  της 
δημοσίευσης της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

4. Ασφαλισμένοι που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το δικαίωμα προκαταβολής εισφορών 
με την έκπτωση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) δύνανται να ασκήσουν παράλληλα και 
το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

5.  Η  αίτηση  κατάταξης  σε  κατώτερη  ασφαλιστική  κατηγορία  υποβάλλεται  στο  αρμόδιο, 
κατά  περίπτωση,  Περιφερειακό  Τμήμα  του  Ο.Α.Ε.Ε.  το  οποίο  εκδίδει  τη  σχετική  πράξη 
κατάταξης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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