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ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 στους “νέους” 

ασφαλισμένους του ΝΑΤ»  

ΣΧΕΤ. : «Η αρ. 33/09 εγκύκλιος οδηγία» 
 

 Με την παραπάνω σχετική οδηγία, σας είχαμε ενημερώσει μεταξύ άλλων και για το 

αρ. πρωτ. Φ10036/31094/1385/15-12-04 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας & 

Κοιν. Ασφάλισης, αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 στους “νέους” 

ασφαλισμένους του ΝΑΤ που τυγχάνουν ταυτόχρονα και ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ. 

 Συγκεκριμένα, σας είχαμε επισημάνει, σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο, ότι: 

 α) το ΝΑΤ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του Ν. 2084/92, 

καθόσον είναι φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και 

Αλιείας και όχι από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 

 β) για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους ασφαλισμένους των άλλων ασφαλιστικών 

φορέων εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι 

του ΝΑΤ έπρεπε να χαρακτηρίζονται ως “παλαιοί” ή “νέοι” ασφαλισμένοι, χωρίς όμως οι 

“νέοι” να έχουν τη δυνατότητα επιλογής φορέα ασφάλισης με τις διατάξεις του άρθρου 39 

του Ν. 2084/92. 

 Με το αρ. πρωτ. Φ10035/οικ.32013/1053/29-12-11 έγγραφο, το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης επανήλθε στο θέμα με αφορμή σχετική απάντησή του προς τη 

Βουλή των Ελλήνων και μας γνώρισε τα ακόλουθα: 

 α) Παλαιότερες εγκύκλιες οδηγίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν αναφέρουν εξαίρεση του ΝΑΤ 

από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 και στην πρακτική του το ίδρυμα 
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θεωρεί το ΝΑΤ ως φορέα ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι του οποίου εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 39.  

 β) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 43 παρ. 1 του Ν. 2084/92, στους 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, υπάγονται όλα 

τα ασφαλιστικά ταμεία και οι Οργανισμοί που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.δ.δ. και 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλος 

φορέας ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής που χορηγεί περιοδικές παροχές υπό τον 

τύπο συντάξεων (κύριες και επικουρικές), βοηθημάτων ή μερισμάτων ή παροχές ασθενείας ή 

εφάπαξ βοηθήματα, εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικός πόρος. 

 γ) Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3863/10 από 1/1/2013 ο κλάδος κύριας σύνταξης 

του ΝΑΤ εντάσσεται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 Κατόπιν των παραπάνω και για να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση του θέματος από 

όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, το αρμόδιο Υπουργείο με το νεότερο έγγραφό του 

αποσαφηνίζει ότι οι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

ΙΣΧΥΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

Τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο ισχύουν από 29/12/11 ημερομηνία του 

εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ.Γ.Κ.Α. Δ/νσης Κύριας 

Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων, τμήμα Ελευθέρων Επαγγελματιών) και εντεύθεν. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

“Νέοι” ασφαλισμένοι του ΝΑΤ που έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση 

του ΟΑΕΕ μετά την 29/12/11: 

 Έχουν δικαίωμα επιλογής φορέα ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 

του Ν. 2084/92, αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

“Νέοι” ασφαλισμένοι του ΝΑΤ που έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση 

του ΟΑΕΕ πριν την 29/12/11: 

Έχουν δικαίωμα επιλογής φορέα ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 

του Ν. 2084/92, αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Τα 

εν λόγω πρόσωπα δύνανται να εξαιρεθούν με τις προαναφερόμενες διατάξεις ανεξάρτητα από 

τον χρόνο υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εξάμηνη 
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προθεσμία από την έναρξη της δεύτερης δραστηριότητας. Η εξαίρεση όμως δεν μπορεί να 

ανατρέξει πριν την 29-12-11.  

Ο χρόνος ασφάλισης μέχρι την 29/12/11 είναι ισχυρός και εισφορές δεν 

επιστρέφονται.  

Τυχόν υπάρχουσες εκκρεμείς υποθέσεις θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις οδηγίες 

της παρούσας εγκυκλίου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Περ/κών Τμημάτων θα πρέπει να ενημερώνουν τους 

“νέους” ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που τυγχάνουν παράλληλα ασφαλισμένοι του ΝΑΤ για τη 

νέα ασφαλιστική αντιμετώπιση με την πρώτη ευκαιρία προσέλευσής τους στο τμήμα (π.χ. για 

θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας, ταμειακή ενημερότητα κ.α.), προκειμένου κατ’ εφαρμογή 

των παραπάνω διατάξεων να επιλέξουν τον φορέα υποχρεωτικής τους ασφάλισης. 

 Της παρούσας να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της 

Υπηρεσίας σας. 

 

 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ 

                                                                                                      Ακριβές Αντίγραφο 
                                                                                    Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
                                                                              
      
                                                                                                         ΙΩΑΝΝΑ    ΜΑΡΙΑ 
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