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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 10
ΘΕΜΑ: «Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ».
(άρθρο 32 παρ.5 Ν.4075/2012 ΦΕΚ 89Α/11-4-2012)
Υπουργική Απόφαση αρ. Φ.80000/10255/334/13-6-2012 (ΦΕΚ1849Β)
Σχετ.: Η αρ. 42/2012 εγκύκλιος οδηγία
Με την πιο πάνω σχετική εγκύκλιο, έχουν δοθεί οδηγίες για τη διαδικασία, τον τρόπο, τα
όργανα, τις προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την επιλογή κατάταξης σε
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Με την παρούσα, διευκρινίζονται θέµατα που προέκυψαν κατά την εφαρµογή της σχετικής
διάταξης έτσι ώστε να εφαρµόζονται οµοιόµορφα από τις Υπηρεσίες του Οργανισµού.

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Όπως είναι γνωστό, το δικαίωµα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία παρέχεται στους
ασφαλισµένους που κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης δεν έχουν ληξιπρόθεσµες
οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης και τηρούν τους όρους.
Ο έλεγχος των οφειλών περιλαµβάνει τόσο τις «µηχανογραφικές» εισφορές όσο και τις
εισφορές πριν την ένταξη στο Μηχανογραφικό σύστηµα.
Για την απεικόνιση της εικόνας των εισφορών πριν την ένταξη στο Μηχανογραφικό
σύστηµα έχει δηµιουργηθεί στην οθόνη του Μητρώου Ασφαλισµένων το πεδίο
«Ελ.Παλ.Οφ.» (Έλεγχος Παλαιών Οφειλών). Το πεδίο είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την
ασφαλιστική ενηµερότητα και συµπληρώνεται µε τις πιο κάτω ενδείξεις:
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«Ν», εφόσον οι µη µηχανογραφικές εισφορές του ασφαλισµένου έχουν

-

ελεγχθεί και δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν υπάρχουν έχουν αποτυπωθεί στο
µηχανογραφικό σύστηµα, και
«Ο», εφόσον δεν έχουν ελεγχθεί οι µη µηχανογραφικές εισφορές ή έχουν

-

ελεγχθεί και ο ασφαλισµένος οφείλει.
Επισηµαίνεται ότι η ένδειξη «Ο» δεν αναστέλλει την καταχώρηση αίτησης
κατάταξης στο σύστηµα.
Αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί ενώ στο πεδίο «Ελ.Παλ.Οφ.» έχει καταχωρηθεί
ένδειξη «Ο», διακόπτονται –κατά τον έλεγχο συνέχισης του δικαιώµατος κατάταξης σε
κατώτερη κατηγορία- και αναρτώνται στο Μηχανογραφικό Σύστηµα στην επιλογή «96.1
Εκτυπώσεις Τµήµατος» προς επανέλεγχο.
Μετά τον έλεγχο και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις το δικαίωµα ενεργοποιείται –
κατά τα γνωστά- (επιλογή 5.2).

Β. ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Με

την

αριθ.Φ.80000/10255/334/13-6-2012

Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η

εµπρόθεσµη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων από την έναρξη του
δικαιώµατος και εφεξής.
Η εκπρόθεσµη καταβολή εισφορών πριν την έναρξη του δικαιώµατος δεν αποτελεί λόγο
απώλειάς του.
∆εδοµένου ότι οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος έχουν ελεγχθεί κατά την
ηµεροµηνία αίτησης, απαιτείται ο έλεγχος της εισφοράς του διµήνου που εκδόθηκε µετά την
αίτηση.
Η Η∆ΙΚΑ κατά τη µαζική ροή έκδοσης διµήνων ελέγχει την καταβολή του διµήνου αυτού.
Εφόσον έχει καταβληθεί – έστω και εκπρόθεσµα – ενεργοποιεί την κατάταξη σε κατώτερη
κατηγορία.
Εάν δεν έχει καταβληθεί διακόπτει την αίτηση. Το δικαίωµα, στην περίπτωση αυτή,
µπορεί να ενεργοποιηθεί µέσω της οθόνης «5.2» εάν ο ασφαλισµένος καταβάλλει το δίµηνο
έως την τελευταία µέρα εµπρόθεσµης πληρωµής του διµήνου.
Μετά την ηµεροµηνία αυτή το δικαίωµα χάνεται.
Παράδειγµα:
Ηµεροµηνία αίτησης 20/11/2012
Ταµειακά ενήµερος.
∆ίµηνο έναρξης δικαιώµατος: 1ο/2013.
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Ενδιάµεσο δίµηνο: 6ο/2012.
Προθεσµία πληρωµής: 31/3/2013.

Γ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές που καταβλήθηκαν στα πλαίσια άσκησης του
δικαιώµατος σε κατώτερη κατηγορία επιστρέφονται από τα Τµήµατα Ασφάλισης και
Εσόδων των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων, κατά τη γνωστή διαδικασία.

Του παρόντος να λάβουν γνώση, µε ευθύνη των Προϊσταµένων, όλοι οι υπάλληλοι.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙ∆ΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ

Ν. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ
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