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ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 

 

Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - 
Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων ζηο Γημόζιο από 1/1/2011 και 

δικαίωμα επιλογήρ πποαιπεηικήρ ςπαγωγήρ ζηο Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων 
πποζληθθένηων ζηο Γημόζιο μέσπι 31-12-2010, ζύμθωνα με ηιρ 

διαηάξειρ ηων παπ.1, 2 και 4 ηος άπθπος 2 ηος Ν.3865/2010» 

 
   

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.Α')  
 

«Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζπλαθείο 
δηαηάμεηο», 

ζρεηηθά κε : 
α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 

1/1/2011 θαη 
β) ην δηθαίσκα επηινγήο πξναηξεηηθήο ππαγσγήο ζην Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ησλ 

πξνζιεθζέλησλ ζην Γεκφζην κέρξη ηελ 31-12-2010, θαζψο θαη ηα ππ' αξηζκ. 
Φ80000/νηθ.34273/2484/5.1.2011 &  Φ80000/νηθ.7799/528/2.6.2011 

έγγξαθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε ην νπνία 
παξέρνληαη ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο θαη ζαο γλσξίδνπκε ηα 

αθφινπζα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο :  
 

Α. ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΣΧΝ ΝΔΟΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟ 
ΓΗΜΟΙΟ ΑΠΟ 1/1/2011 - ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΛΗΦΗ 

 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ια ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ 

λφκνπ ,πξνβιέπεηαη φηη, νη ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί 
ηνπ Γεκνζίνπ, ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη ηεο Βνπιήο, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. 

θαη ησλ Ο.Σ.Α. α' θαη β' βαζκίδαο, θαζψο θαη νη ηεξείο θαη ππάιιεινη ησλ 
εθθιεζηαζηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ πξνζιακβάλνληαη 

γηα πξψηε θνξά απφ 1.1.2011 θαη κεηά, ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη 
απηνδίθαηα ζηνλ θιάδν θχξηαο ζχληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. (θνηλφ 



θαζεζηψο) 

 
Ωο εκεξνκελία πξφζιεςεο ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ λ.3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» ε ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο 

ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλάιεςε ππεξεζίαο γίλεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα 

απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ, δηαθνξεηηθά σο 
εκεξνκελία πξφζιεςεο/δηνξηζκνχ ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία αλάιεςεο 

ππεξεζίαο. 
 

πλεπψο, ππάιιεινο ν νπνίνο έρεη Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνχ κέρξη 31/12/2010 θαη ε 
αλάιεςε ππεξεζίαο ιάβεη ρψξα κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ, δελ ζα ππαρζεί ππνρξεσηηθά ζηελ 
αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο χληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. Ο ππάιιεινο 

απηφο ππάγεηαη θαηαξρήλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ θαη κφλν εάλ ην 

επηιέμεη, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ζα ππαρζεί 
ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο χληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ.. 

 
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ 

 
Γεδνκέλνπ φηη ε δηάηαμε αλαθέξεηαη ζε πξφζιεςε γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ 

1.1.2011,ζπλάγεηαη φηη, ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ζα ππαρζνχλ 
κφλν φζα απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα πξνζιεθζνχλ ρσξίο λα έρνπλ θακία 

πξνυπεξεζία, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο πξηλ ηελ 1-1-201 Ιζηνχο 
αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο θνξείο. 

πγθεθξηκέλα, ππάιιεινο πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ 
(σο ηαθηηθφο, κφληκνο, κεηαθιεηφο) απφ ηελ 1-1-201 Ιθαη κεηά ζην Γεκφζην, 

ζε ΟΣΑ ή ζε ΝΠΓΓ έρεη φκσο πξνυπεξεζία ζην Γεκφζην, ζε ΟΣΑ ή ζε άιιν 
ΝΠΓΓ ή ζε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο Κξάηνπο -Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

σο:  

•    Σαθηηθφο - κφληκνο ππάιιεινο ή ιεηηνπξγφο (ή εμνκνηνχκελνο) ή 
•    πκβαζηνχρνο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ή 
•    Ηκεξνκίζζηνο (έζησ θαη κηα κέξα εξγαζίαο) ή 

•    Με ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ή θαη' απνθνπή εξγαζία, νη νπνίεο φκσο 
έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, δελ ζα ππαρζεί ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ., αιιά ζηελ αζθάιηζε ηνπ Γεκνζίνπ. 
εκεηψλνπκε φηη, ηα αλσηέξσ ζα έρνπλ εθαξκνγή αλεμάξηεηα απφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη κεηαμχ ηεο ηπρφλ πξνυπεξεζίαο ηνπ 
ππαιιήινπ θαη ηεο λέαο πξφζιεςήο ηνπ, θαη εάλ ρψξηζε αζθάιηζε ή φρη, 

αξθεί λα απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ. 
 

ΔΚΣΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ - ΔΞΑΙΡΔΔΙ 



χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ 

νξίδεηαη φηη, νη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνπο 
ζηξαηησηηθνχο πνπ θαηαηάζζνληαη απφ 1.1.2011 θαη κεηά, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ζηξαηεχζηκσλ παζφλησλ νπιηηψλ ζηελ ππεξεζία θαη έλεθα απηήο . 
 

Δπίζεο, απφ ηελ ππνρξεσηηθή ππαγσγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ 
ππαιιήισλ- ιεηηνπξγψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο 

χληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. εμαηξνχληαη ηα πξφζσπα γηα ηα νπνία 
πξνθχπηεη, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζην Δληαίν 

Σακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (Δ.Σ.Α.Α.). 
πγθεθξηκέλα, φζνη εθ ησλ αλσηέξσ έρνπλ ππαρζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ 

αζθάιηζε κέρξη 31/12/1992 («παιαηνί» αζθαιηζκέλνη) ζα αζθαιηζηνχλ 
ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ Κιάδν Κχξηαο χληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ., κφλν 

εθφζνλ έρνπλ πξνζιεθζεί θαη απαζρνινχληαη κε άιιε ηδηφηεηα απφ απηή γηα 
ηελ νπνία αζθαιίδνληαη ζην Δ.Σ.Α.Α. , ελψ γηα ηνπο ππαρζέληεο γηα πξψηε 

θνξά ζηελ αζθάιηζε απφ 1/1/1993 θαη εθεμήο( «λένη» αζθαιηζκέλνη) 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.2084/1992 , φπσο θάζε 
θνξά ηζρχνπλ. {ρεη. ην ππ 'αξηζκ. Φ80000 νηθ. 7799 528 2-6-20J J 

έγγξαθν ηεο ΓΓΚΑ). 
 

ΤΠΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ - ΠΟΟΣΑ ΔΙΦΟΡΧΝ 
Όπσο αλεθέξζε θαη αλσηέξσ, ε ππαγσγή ησλ πξνζψπσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο αζθαιηζκέλσλ ζα ρσξήζεη κφλν ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ 
Κχξηαο ζχληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ζην θνηλφ θαζεζηψο , δεδνκέλνπ φηη , 

κε ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 2 πξνβιέπεηαη ηα αλσηέξσ πξφζσπα λα 
αζθαιηζηνχλ γηα αζζέλεηα , επηθνπξηθή ζχληαμε θαη εθάπαμ βνήζεκα ζηνπο 

νηθείνπο θνξείο , ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη φζνη απφ απηνχο έρνπλ 
αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά απφ 1/11993 θαη κεηά ζην Γεκφζην ή ζε θνξείο 

Κχξηαο αζθάιηζεο. 
 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ππνινγίδνληαη ζε 

ζχλνιν 20% αλαιπφκελεο ζε 6,67% σο εηζθνξά πνπ βαξχλεη ηνλ 
αζθαιηζκέλν θαη ζε 13.33% σο εηζθνξά πνπ βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε. 

 
Ωο παιαηνί αζθαιηζκέλνη λννχληαη νη ππαρζέληεο γηα πξψηε θνξά ζηελ 

αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα πιελ Ο.Γ.Α. κέρξη 31.12.1992,ελψ σο λένη 
αζθαιηζκέλνη ζεσξνχληαη ηα πξφζσπα πνπ ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε γηα 

πξψηε θνξά ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα κεηά ηελ 1.1.93. 
 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αζθάιηζε ζηνλ Κιάδν Κχξηαο χληαμεο ηνπ Ι.Κ.Α. - 
Δ.Σ.Α.Μ. θαηαβάιινληαη γηα θάζε εκέξα εξγαζίαο νη αλαινγνχζεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ γηα ηνλ αλσηέξσ Κιάδν 
πνπ ππνινγίδνληαη ζηηο πάζεο θχζεσο απνδνρέο αζθαιηζκέλνπ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Α.Ν. 1846/1951, φπσο θάζε θνξά 



ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ γηα φζνπο ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε κέρξη 31/12/92 ή 

επί ησλ απνδνρψλ ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.2084/1992, φπσο θάζε 
θνξά ηζρχεη , πξνθεηκέλνπ γηα φζνπο αζθαιίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ 

1/1/1993 θαη εθεμήο. 
 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο ή εηδηθφηεηεο πνπ ππάγνληαη 
ζηελ πξνζηαζία ηνπ Καλνληζκνχ ησλ Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ 

ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θαη ε πξφζζεηε εηδηθή εηζθνξά βαξέσλ 
επαγγεικάησλ (2.20% εξγαδνκέλνπ - 1.40% εξγνδφηε). 

 
Γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηηο αλαθεξφκελεο ξεηά ζην Β.Γ. 473/61 

επηρεηξήζεηο θαη εξγαζίεο νη νπνίεο θξίζεθαλ - ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 
εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ - φηη παξνπζηάδνπλ γεληθά απμεκέλνπο θηλδχλνπο 

γηα ηελ δσή θαη ηελ πγεία ησλ κηζζσηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε απηέο ζα 
πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ. 4104/60 εηζθνξά επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ (1%). 

 
Οη θαηά ηα αλσηέξσ εηζθνξέο ππνινγίδνληαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο κέρξη 

31/12/1992 αζθαιηζκέλνπο επί ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ κεληαίσλ αζθαιηζηέσλ 
απνδνρψλ, φπσο απηφ νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ηνπ 

Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ., ελψ γηα ηνπο ππαρζέληεο ζηελ αζθάιηζε απφ 1/1/1993 θαη 
εθεμήο επί ησλ απνδνρψλ ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.2084/92 πνπ 

δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ θαηά κήλα ην νθηαπιάζην ηνπ κέζνπ κεληαίνπ 
θαηά θεθαιή ΑΔΠ, αλαπξνζαξκνδφκελνπ κε ην εθάζηνηε πνζνζηφ αχμεζεο 

ησλ ζπληάμεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 
 

ΠΙΝΑΚΔ 

ΜΔ ΑΝΑΛΤΗ ΚΧΓΙΚΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΚΑΛΤΦΗ 

ΓΗΜΟΙΟ - Ο.Σ.Α. (Α & Β' βαθμού) 
 

Κ.ΗΚ. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟΣΟ 

  
ΠΟΟΣΟ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ 

  
ΑΦΑΛΙΗ % % 

  
% 

    

152 20,00 13,33 6,67 

166 23,60 14,73 8,87 

167 24,60 15,73 8,87 



 

 

  
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟΣΟ 

Κ.ΗΚ. ΠΟΟΣΟ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ 
  

ΑΦΑΛΙΗ % % 
  

% 
    

517 30,40 20,18 10,22 

518 36,40 23,18 13,22 

521 21,75 14,08 7,67 

522 27,75 17,08 10,67 

523 34,00 21,58 12,42 

524 42,00 25,33 16,67 

 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΧΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ (Α.Π.Γ.) - 
ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΙΦΟΡΧΝ 

Σν Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Ο.Σ.Α. Α' θαη Β' βαζκνχ θαηά ηελ ππνβνιή 

ησλ Α.Π.Γ. ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχλ ηα αζθαιηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

Νενπξνζιακβαλνκέλσλ εξγαδνκέλσλ απφ 1/1/2011 θαζψο επίζεο θαη λα 

απνδίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (εξγνδφηε θαη 

εξγαδνκέλνπ) ζην Ίδξπκα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηνχλ νξζά ηα αζθαιηζηηθά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ 

πξνζψπσλ θξίλεηαη αλαγθαίν λα δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πκπιεξσκαηηθψλ (04) Α.Π.Γ. Α' ηξηκήλνπ 2011 έσο 29/7/2011 ρσξίο ηελ 

ππνβνιή θπξψζεσλ, κε θαηάζεζε καγλεηηθψλ κέζσλ ζην αξκφδην 

Τπνθαηάζηεκα Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.A.M. ηεο έδξαο ηνπ εξγνδφηε, ζηηο νπνίεο ζα 

θαηαρσξεζνχλ κφλν νη Νενπξνζιακβαλφκελνη εξγαδφκελνη. 

 

Η σο άλσ πξνζεζκία ηζρχεη θαη γηα ηηο Καλνληθέο (01) Α.Π.Γ. Α' ηξηκήλνπ 

2011 ησλ Φνξέσλ πνπ απαζρνινχλ απνθιεηζηηθά Νενπξνζιακβαλφκελνπο. 

Ν.Π.Γ.Γ. 



 

Οη εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο απνδνρέο κηζζνινγηθψλ πεξηφδσλ 1νο, 

2νο, 3νο & 4νο έηνπο 2011 θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπο αλσηέξσ 

αζθαιηζκέλνπο ζα ζεσξεζνχλ εκπξφζεζκεο (άλεπ πξνζζέησλ ηειψλ) εάλ 

θαηαβιεζνχλ έσο 29/7/2011. 

 

αο ππελζπκίδνπκε ην αξηζ. Δ40/16/24.1.2008 Γελ. Δγγξ., ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε Μεηξψνπ Δξγνδνηψλ ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζε πεξίπησζε πνπ απαζρνιεζνχλ Νενπξνζιακβαλφκελνη ζηηο 

ππεξεζίεο απηέο. 

Σν Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Ο.Σ.Α. ππνρξενχληαη λα θαηαρσξνχλ ζην Δηδηθφ 

Βηβιίν (Δ.Β.Κ.Ν.Π.) ηνπο ελ ιφγσ εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.A.M.. 

 

Β. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΤΠΑΓΧΓΗ ΣΟ ΙΚΑ- ΔΣΑΜ 

ΣΧΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΝΣΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΜΔΥΡΙ 31-12-2010. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ 

λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη, νη ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί 

ηνπ Γεκνζίνπ, ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη ηεο Βνπιήο, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. 

θαη ησλ Ο.Σ.Α. α' θαη β' βαζκίδαο, θαζψο θαη νη ηεξείο θαη ππάιιεινη ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ ππεξεηνχλ ή ζα 

πξνζιεθζνχλ κέρξη 31-12-2010 κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πξναηξεηηθά ηελ 

ππαγσγή ηνπο ζην Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 

λφκνπ απηνχ ( δει. απφ 21-7-2010). 

Δπεηδή, φπσο ξεηά πξνβιέπεηαη ζην λφκν, ζα εθδνζεί θνηλή Τπνπξγηθή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο ελ 

ιφγσ δηάηαμεο, φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα επηινγήο πξναηξεηηθήο ππαγσγήο 

ζην Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ., ζα αθνινπζήζεη λεψηεξε εγθχθιηνο καο γηα παξνρή 

πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεσλ. 

 

 

        Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

      ΡΟΒΔΡΣΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ 

 


