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ΠΡΟΣ:  

Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Η.ΔΙ.Κ.Α  Α.Ε                                                          

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης 

Εφαρμογών 

Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών 

Λυκούργου 10, Τ.Κ. 11745 Αθήνα 

2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ 

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα 

 

 

ΘΕΜΑ: « Υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων 

ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ ». 

 

 
 

     Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4578/2018 (ΦΕΚ 200/03.12.2018 τΑ'), 

καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ.80000/Δ17/32038/742/21.05.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 

& Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 78ΦΣ465Θ1Ω-5ΣΟ), με το οποίο παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο   

υπολογισμού της προσαύξησης της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-

ΤΣΑΥ, βάσει των διατάξεων της παρ. 8, του άρθρου 7 του Ν. 982/1979.  

 Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό επιλύεται το θέμα του τρόπου υπολογισμού της συνταξιοδοτικής 

παροχής που χορηγείται από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, με βάση το χρόνο ασφάλισης για τον 

οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές και είναι μικρότερος των 25 ετών, για περιπτώσεις 

συνταξιοδότησης που εμπίπτουν στον προϊσχύοντα του Ν. 4387/2016 τρόπο 

υπολογισμού της σύνταξης.   

Ενιαίος  

Φορέας  

Κοινωνικής 

Ασφάλισης 
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Σελίδα 2 από 2 
 

   Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της παροχής του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων έχει 

εφαρμογή: 

Α) Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, που έχουν υποβάλλει αίτημα 

συνταξιοδότησης έως 12.5.2016 και βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα και 

Β)  Σε όσους έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι 12.05.20016, χωρίς να έχουν λάβει την εν λόγω 

παροχή λόγω οφειλών. Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής θα λάβουν την παροχή μόνο για τα 

έτη που έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.      

 Επιπλέον, στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 16 ορίζεται ότι κατά τον 

επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.05.2016 συντάξεων, οι δικαιούχοι 

συνταξιοδοτικής παροχής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων λαμβάνουν προσαύξηση μόνο για τα 

έτη που κατέβαλαν επιπλέον εισφορά στον Κλάδο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 30 του 

Ν.4387/2016. 

     Τέλος, για τις περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μετά την 

12.05.2016 και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4387/2016 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 

παρ. 5 του άρθρου 94 του Ν.4387/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ.11 του 

άρθρου 234 του Ν.4389/2016 και ισχύουν.       

 

Συν/να: α) ΦΕΚ 200 Α΄/03.12.2018 (σελ. 11321, 11330) 

            β) Το αρ. πρωτ. Φ.80000/Δ17/32038/742/21.05.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ 

                ( ΑΔΑ: 78ΦΣ465Θ1Ω-5ΣΟ) 

             γ) Το αρ. πρωτ. Δ.15/Δ΄/27715/722/01.10.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ 

                 ( ΑΔΑ: 9ΨΩ9465Θ1Ω-Ε2Η) 

             δ) ΦΕΚ 94 A΄/ 27.05.2016 ( σελ.2657, 2795) 

       

 

                                                           

                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                       Δ. ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ 

      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

     ΤΜΗΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

                  Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΚΛΨ465ΧΠΙ-4Ψ0



NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4578 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες 

διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤAΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕIΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ 

Άρθρο 1

Αντικατάσταση του άρθρου 39 

του ν. 4387/2016

1. Το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται, 
από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«1. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστι-
κής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που κα-
ταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, 
κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται 
ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή κα-
ταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του 
ΕΤΑΑ, ανέρχεται σε ποσοστό 20%.

Από 1.1.2019, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου 
διαμορφώνεται σε 13,33%, με την επιφύλαξη του δεύτε-
ρου εδαφίου της παραγράφου 3.

2.α. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μη-
νιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση 
το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση 
δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό 
έτος.

Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπο-
λογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό 
καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από 
την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγού-
μενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήματος όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές ει-

σφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά 
υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου 
αποτελέσματος.

Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη 
προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά 
τους αυτή και για την εφαρμογή του παρόντος, το γινό-
μενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της 
εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους 
σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών τα 
μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται 
τα ειδικότερα θέματα των κανόνων προσδιορισμού της 
βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δρα-
στηριότητα, καθώς και ο τρόπος είσπραξης.

β. Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλε-
ται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν 
τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης 
βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει 
του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. 
Tο ύψος της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του 
οποίου θα εισφέρει και το χρονικό διάστημα εφαρμο-
γής της επιλέγονται από τους ασφαλισμένους με την ως 
άνω αίτησή τους, με την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο 
ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος.

Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση του 
άρθρου 98.

Η νέα βάση υπολογισμού αρχίζει να εφαρμόζεται 
από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής 
της αίτησης και παύει να ισχύει είτε από τον επόμενο 
μήνα από την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή νέας 
αίτησης εκ μέρους του ασφαλισμένου είτε αυτοδικαίως 
και πριν από την παρέλευση του επιλεγέντος, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, χρονικού διαστήματος, εφόσον προ-
κύψει ανώτερη βάση υπολογισμού βάσει του μηνιαίου 
εισοδήματος σε σχέση με την επιλεγείσα. Με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

3. Από 1.1.2017 η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού 
επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμε-
νο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό 
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υπάλληλο, καθώς και με την ύπαρξη αντιγράφου πα-
ραλαβής ταχυμεταφορέα ή δελτίου αποστολής. Ειδικά 
για την εκκαθάριση παροχών προς ασφαλισμένους δεν 
απαιτούνται οι υπογραφές των ελεγκτών ιατρών στα 
αντίστοιχα παραστατικά.

10. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του παρόντος εκ-
καθαρίζονται και πληρώνονται εξαιρετικά κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

11. Εκκαθαρίσεις και πληρωμές ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 1, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θεωρούνται 
νόμιμες.

12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται 
κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

13. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομι-
κών δύναται να καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή της εκκαθάρισης και πληρωμής ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ 
που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 13

Νομική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Σε δίκες που αφορούν αξιώσεις ή υποχρεώσεις των 
κλάδων υγείας που μεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 
(Α΄ 31), την παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 
(Α΄ 41) και το εδάφιο 1β της υποπαραγράφου ΙΒ.1 της 
παρ. ΙΒ΄ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), 
στις οποίες διάδικος είναι το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ, 
ή/και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να νομιμοποιείται 
στη διεξαγωγή των δικών αυτών και η νομιμοποίηση 
αυτή περιλαμβάνει και την άσκηση ένδικων μέσων, μέ-
χρι και την αμετάκλητη περάτωσή τους. Η νομική θέση 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις δίκες αυτές δεν θίγεται. Οι αποφάσεις 
δεσμεύουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εκτελούνται υπέρ και εις 
βάρος του.

2. Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν και τις 
εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
δίκες.

Άρθρο 14

Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων 

του πρώην ΟΓΑ

1. Η ηλικία των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ και των 
μελών οικογενείας τους αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 1846/1951 (Α΄ 179). 

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν 
και τις αιτήσεις που εκκρεμούν, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος ενώπιον της διοίκησης, σε οποιοδήποτε 
στάδιο. 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α΄ 81) κα-
ταργείται. 

Άρθρο 15

Μηχανογραφικό σύστημα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ 

του Υπουργείου Οικονομικών

Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 395 του ν. 4512/2018 
(Α΄ 5) προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, εδάφια ως εξής: 

«Μέχρι την πλήρη ένταξη του προηγούμενου εδαφίου, 
η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών λειτουργεί και υποστηρίζει 
το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ για τη χορήγηση 
των συντάξεων του Δημόσιου Τομέα. Οι λεπτομέρειες 
της συνεργασίας αυτής καθορίζονται σε σχετικό πρωτό-
κολλο συνεργασίας μεταξύ του Διοικητή του ΕΦΚΑ και 
του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων 
του Υπουργείου Οικονομικών.». 

Άρθρο 16

Τρόπος υπολογισμού σύνταξης 

των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων 

του πρώην ΤΣΑΥ για αιτήσεις 

προ του ν. 4387/2016

1. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, 
για τις οποίες εφαρμόζονται οι προγενέστερες του 
ν. 4387/2016 διατάξεις, αν ο χρόνος ασφάλισης στον 
κλάδο κύριας σύνταξης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν ταυτίζεται 
με το χρόνο ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων 
του ίδιου Ταμείου, ο οποίος είναι λιγότερος από είκοσι 
πέντε (25) έτη, η σύνταξη υπολογίζεται ως εξής: 

α) Για τα έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης 
το ποσό που προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις 
του πρώην Ταμείου, και 

β) Για κάθε έτος ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυντα-
ξιούχων επιπλέον ποσό ίσο με το 1/25 του ποσού της 
προσαύξησης που προβλέπεται από τις καταστατικές 
διατάξεις του πρώην Ταμείου για είκοσι πέντε (25) έτη 
ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων. 

Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί στον κλάδο Μονο-
συνταξιούχων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι 
(6) μηνών και μικρότερο του ενός (1) έτους λογίζονται 
ως εισφορές ενός (1) έτους. 

2. Ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που έχουν υποβάλ-
λει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 12.5.2016, η οποία 
βρίσκεται σε εκκρεμότητα, καθώς και συνταξιούχοι του 
ίδιου Ταμείου μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, οι οποί-
οι κατά τη συνταξιοδότησή τους δεν έλαβαν συνταξιο-
δοτική παροχή από τον Κλάδο των Μονοσυνταξιούχων 
λόγω οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο, 
λαμβάνουν προσαύξηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 
μόνο για τα έτη που έχουν καταβάλει εισφορές στον Κλά-
δο Μονοσυνταξιούχων. Κατά τον επανυπολογισμό των 
ήδη καταβεβλημένων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων του 
προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνουν προσαύξηση μόνο 
για τα έτη που κατέβαλαν επιπλέον εισφορά στον Κλάδο 
αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 

Άρθρο 17

Αντιμετώπιση αχρεωστήτως 

καταβληθεισών παροχών

Για τις παροχές της παρ. 3 του άρθρου 29 του 
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), οι οποίες χορηγήθηκαν χωρίς 
υπαιτιότητά των λαβόντων μετά από απόφαση της Το-
πικής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αναζη-
τούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και 
επιστρέφονται άτοκα, ανεξάρτητα από το χρόνο χορή-
γησής τους και έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.05.2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. πρ.: Φ.80000/Δ17/32038/742 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης   

Δ/νση Δ17 – Παροχών Κύριας Σύνταξης    

Πληροφ:  Δ. Πατούνα - Σ. Παπαϊωάννου ΠΡΟΣ:  Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής  

 213-1516747  Ασφάλισης – Διοίκηση 

e-mail: diad@ypakp.gr  Αγ. Κων/νου 8 

Διεύθυνση: Σταδίου 29   102 41 Αθήνα 

101 10 Αθήνα  

Ταχ. Κωδ.: 
   

 

 

ΘΕΜΑ:  ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 16 και 14 του ν. 4578/2018 και παροχή 

οδηγιών για την εφαρμογή τους.  

 

 

 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 4578/2018 (Α΄ 200/3.12.2018) καθορίζεται ο 

τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του 

πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ - βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 982/1979 (Α΄ 239) - που 

υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. 

 

 Όπως είναι γνωστό, ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΤΣΑΥ 

μετά την αρ. 58/10.12.2009 του ΔΣ του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ είναι δυνατό να μην ταυτίζεται με τον 

συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης.  

 Με την αριθμ. 198/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε 

δεκτή από τον Υπουργό επιλύθηκαν τα θέματα ασφάλισης στον Κλάδο μέχρι 31.12.2015 

(καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας του Κλάδου) και των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών 

και δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της σχετικής γνωμοδότησης με την αρ. 

Δ15/Δ/27715/722/01.10.2018 (ΑΔΑ: 9ΨΩ9465Θ1Ω-Ε2Η) Εγκύκλιο. 

 Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4578/2018 επιλύεται το θέμα του 

τρόπου υπολογισμού της συνταξιοδοτικής παροχής που χορηγείται από τον Κλάδο 

Μονοσυνταξιούχων με βάση το χρόνο ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές 

εισφορές και ο οποίος χρόνος είναι μικρότερος των 25 ετών, για περιπτώσεις αιτήσεων 

συνταξιοδότησης που εμπίπτουν στον προϊσχύοντα του ν. 4387/2016 τρόπο υπολογισμού της 

σύνταξης. 

 Συγκεκριμένα με την παρ.1 του άρθρου 16 ορίζεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις η σύνταξη 

υπολογίζεται ως εξής: 

 Α) για τα έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης χορηγείται το ποσό που προβλέπεται 

από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ. 

 Β) για κάθε έτος ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων χορηγείται επιπλέον ποσό που 

ισούται με το 1/25 του ποσού της προσαύξησης που προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του 

πρώην Ταμείου για 25 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων. 

 Προκειμένου για την εξεύρεση των ετών ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων για τα 

οποία χορηγείται η προσαύξηση, ως έτος ασφάλισης λογίζεται και χρόνος καταβολής 
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ασφαλιστικών εισφορών ανώτερος των 6 μηνών και μικρότερος του έτους (12 μηνών). Π.χ. 

χρόνος καταβολής 8 μηνών λογίζεται ως πλήρες έτος ασφάλισης. 

  

 Παράδειγμα: Ασφαλισμένος με 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και 23 έτη 

ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ λαμβάνει σύνταξη ίση με το 

άθροισμα του ποσού που προβλέπεται για 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και για 

τα 23 έτη ασφάλισης στον Κλάδο των Μονοσυνταξιούχων 23/25 του ποσού της προσαύξησης 

που προβλέπεται για 25 έτη ασφάλισης στον κλάδο μονοσυνταξιούχων.  

Ποσό: 891,84 + (23/25) Χ (50% Χ 837,95) = 1277,29 €. 

 

Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων είναι 

ίδιος με το χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο κύριας σύνταξης χορηγείται η κατά 50% προσαύξηση της 

σύνταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.  

 

 Παράδειγμα: Ασφαλισμένος με 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και 

παράλληλα 26 έτη ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, λαμβάνει 

σύνταξη ίση με το άθροισμα του ποσού που προβλέπεται για 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας 

σύνταξης και του ποσού της προσαύξησης που προβλέπεται για 26 έτη ασφάλισης στον Κλάδο 

Μονοσυνταξιούχων.  

Ποσό: 891,84 +50% Χ 891,84 = 1337,76 €. 

 

 Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου 16 ορίζεται ότι ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού της παροχής 

του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων εφαρμόζεται: 

 α) στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που έχουν υποβάλλει αίτηση 

συνταξιοδότησης μέχρι 12.5.2016, η οποία εκκρεμεί και  

 β) σε όσους ήδη έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 12.5.2016 χωρίς να έχουν λάβει παροχή από 

τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων λόγω οφειλών. Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής θα λάβουν 

παροχή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα μόνο για τα έτη που έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές 

εισφορές. 

 Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 ορίζεται επίσης ότι κατά τον 

επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων, οι δικαιούχοι 

συνταξιοδοτικής παροχής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων λαμβάνουν επιπλέον παροχή για το 

σύνολο των ετών για τα οποία κατέβαλαν επιπλέον εισφορά στον κλάδο μονοσυνταξιούχων, με 

ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα 1% επιπλέον εισφοράς. 

  

 Τέλος, επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 4387/2016, και όπως σας έχει γνωστοποιηθεί με την ανωτέρω 

Δ15/Δ΄/27715/722/01.10.2018 (ΑΔΑ: 9ΨΩ9465Θ1Ω-Ε2Η) Εγκύκλιο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 (Α΄94), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της 

παρ. 11 του άρθρου 234 του ν. 4389/2016, σύμφωνα με τις οποίες, η επιπλέον παροχή υπολογίζεται, 

για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε 

ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα 

προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις των 

άρθρων 28 και 33 εφαρμόζονται αναλόγως. 

 

 2. Άρθρο 14 «αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων του  πρώην ΟΓΑ» 

 

 Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4578/2018 ρυθμίζεται το θέμα του αποδεικτικού 

ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ. 

ΑΔΑ: 78ΦΣ465Θ1Ω-5ΣΟ

ΑΔΑ: ΨΚΛΨ465ΧΠΙ-4Ψ0



3 
 

 Συγκεκριμένα και για την εφαρμογή ενιαίων κανόνων στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, η 

ηλικία των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ και των μελών της οικογενείας τους αποδεικνύεται 

πλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως ισχύει, ήτοι με το 

δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

 Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τις αιτήσεις που εκκρεμούν, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 

4578/2018  ενώπιον της Διοίκησης, σε οποιοδήποτε στάδιο. 

 Τέλος, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α΄ 81) καταργούνται. 

 

 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.   

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Ο Υφυπουργός 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού 

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Κ.Α.   

 

 

Αναστάσιος Πετρόπουλος 

4. Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Κ.Α.    

5. Όλες τις Δ/νσεις της ΓΓΚΑ 

6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

& Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Σημείο 

Επαφής «Ίριδα» 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

 

Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ  

ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΩΝ (Γ15) 

ΣΜΗΜΑ : Γ΄ 

Πιεξνθνξίεο : Δ. Ράπηε 

Σειέθσλν : 210 – 3368109 

 

Γ/ΝΗ ΠΑΡΟΥΩΝ ΚΤΡΙΑ 

ΤΝΣΑΞΗ (Γ17) 

ΣΜΗΜΑ : Γ΄ 

Πιεξνθνξίεο : Δ. Βξέθνπ 

Σειέθσλν : 213 15 16 791 

 

Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29 

Σαρ. Κώδηθαο : 10110 – Αζήλα 

 

 

  Αζήλα,         1 / 10 / 2018 

 

 

Αξηζ. Πξση. : Γ.15 / Γ΄ / 27715 / 722  

 

 

ΠΡΟ : 1. ΔΦΚΑ 

               Γξαθείν θ. Γηνηθεηή 
 

               Αγ. Κσλζηαληίλνπ 8 

               102 41 Αζήλα 
 

               2. ΔΦΚΑ 

               Γεληθή Γηεύζπλζε Δηζθνξώλ 

               θαη Διέγρσλ 
 

               αησβξηάλδνπ 18 

               104 32 Αζήλα 

 

               3. ΔΦΚΑ 

               Γεληθή Γηεύζπλζε Απνλνκήο 

               πληάμεσλ 
 

               Αθαδεκίαο 22 

               106 71 Αζήλα 

 

               4. ΔΦΚΑ 

                Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε 

                πληάμεσλ θαη Πξόλνηαο 

                Σνκέα Τγεηνλνκηθώλ 
 

                Αραξλώλ 27 

                104 39 Αζήλα 
 

 

 

ΘΔΜΑ : «Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο Κιάδνπ Μνλνζπληαμηνύρσλ ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ - 

ΣΑΤ» 

 

 

 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 8 ηνπ λ.982/1979, όπσο ηζρύεη, ζπζηάζεθε 

ζην πξώελ ΤΣΑΥ ν Κιάδνο Μνλνζπληαμηνύρσλ κε ζθνπό ηε ρνξήγεζε πξνζαύμεζεο 

ηεο θύξηαο ζύληαμεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ αλσηέξσ πξώελ Τακείνπ εθόζνλ δελ 

ππάγνληαλ ζηελ αζθάιηζε άιινπ θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ή ηνπ Δεκνζίνπ. Η 

ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ, ν νπνίνο ιεηηνύξγεζε κέρξη 31/12/2015 (άξζξν 

94 παξ. 5 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη), ήηαλ πξναηξεηηθή. Ο αζθαιηζκέλνο, ζύκθσλα 
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κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξώελ ΤΣΑΥ (άξζξν 7 παξ. 8 ηνπ λ.982/1979, όπσο 

ηζρύεη) θαηέβαιε κεληαία εηζθνξά ύςνπο 50% ηεο πξνβιεπόκελεο γηα ηελ θύξηα 

αζθάιηζε κεληαίαο εηζθνξάο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη θαηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ 

πξνζαύμεζε ηεο θύξηαο ζύληαμεο θαηά 50%. 

 

 Με ηελ αξηζ. 58/10-12-2009 απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ 

απνθαζίζηεθε όηη ε αζθάιηζε ζηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ δηαθόπηεηαη 

νπνηεδήπνηε, κε δήισζε ξεηή θαη ακεηάθιεηε ηνπ πγεηνλνκηθνύ, ρσξίο επηζηξνθή ησλ 

θαηαβιεζεηζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. Καη’ εμαίξεζε, γηα ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο 

θαη δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο ησλ αζθαιηζκέλσλ, γηα όζνπο είραλ ππαρζεί ζηνλ 

Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο αλσηέξσ απόθαζεο 

απνθαζίζηεθε όηη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο ζα επηζηξέθνληαη άηνθα νη 

θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, εθόζνλ ε ζρεηηθή αμίσζε δελ είρε παξαγξαθεί. 

 

 Μεγάινο αξηζκόο αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξώελ ΤΣΑΥ κε βάζε ηελ αλσηέξσ 

απόθαζε ππέβαιε αίηεκα δηαγξαθήο από ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ θαη 

επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ, ελώ πνιινί αζθαιηζκέλνη δηέθνςαλ ηελ 

θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθώλ ηνπο εηζθνξώλ ζηνπο ινηπνύο θιάδνπο αζθάιηζεο 

ζεσξώληαο όηη απηέο ζα ζπκςεθηζηνύλ κε ηα πξνο επηζηξνθή πνζά από ηνλ Κιάδν 

Μνλνζπληαμηνύρσλ. Με απνθάζεηο όκσο ηνπ αξκόδηνπ Επηηξόπνπ ηνπ Ειεγθηηθνύ 

Σπλεδξίνπ απνξξίθζεθαλ νη ζρεηηθέο πξάμεηο πεξί επηζηξνθήο αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ, κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγεζεί κείδνλ πξόβιεκα αλαζθάιεηαο δηθαίνπ. 

 

 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ ππεβιήζε εξώηεκα ζην Ννκηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο από ην Γξαθείν Υθππνπξγνύ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 198/2017 γλσκνδόηεζή 

ηνπ, ε νπνία θαη έρεη γίλεη απνδεθηή. 

 

 Σύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ γλσκνδόηεζε: 
 

 α) ε δηαγξαθή από ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ θαη ε 

επηζηξνθή ζε απηνύο ησλ νηθείσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, σο θαηαβιεζεηζώλ 

αρξεσζηήησο, δελ είλαη επηηξεπηή 

β) ν αλαδξνκηθόο θαηαινγηζκόο ησλ νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ είλαη θαη’ 

αξρήλ επηηξεπηόο, πιελ όκσο απηόο θαζίζηαηαη αλεπίηξεπηνο, ππό ηελ έλλνηα όηη ζα 

αθπξσζεί δηθαζηηθώο, εθόζνλ ην νηθείν Αζθαιηζηηθό Τακείν είρε επί καθξόλ 

δεκηνπξγήζεη, κε ζεηηθέο ηνπ ελέξγεηεο, εύινγε θαη ζηαζεξή πεπνίζεζε ζηνλ ππόρξεν 

όηη δελ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη 

ζπγρξόλσο δηαπηζηώλεηαη αξκνδίσο όηη ζπληξέρεη θίλδπλνο ζνβαξνύ θινληζκνύ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππόρξενπ 

γ) επί αλαδξνκηθήο επηβνιήο νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ζα επηβιεζεί 

ζπγρξόλσο θαη πξόζζεην ηέινο (πξνζαπμήζεηο), ιόγσ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, εθηόο 

εάλ ην νηθείν Αζθαιηζηηθό Τακείν είρε επί καθξόλ δεκηνπξγήζεη, κε ζεηηθέο ηνπ 
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ελέξγεηεο, εύινγε θαη ζηαζεξή πεπνίζεζε ζηνλ ππόρξεν όηη δελ ππνρξενύηαη λα 

θαηαβάιεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

δ) ε επηβνιή ηόθσλ, ιόγσ θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ησλ νθεηιόκελσλ εηζθνξώλ είλαη 

αλεπίηξεπηε. 

 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ γλσκνδόηεζεο ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο, δηεπθξηλίδνπκε πεξαηηέξσ ηα εμήο: 

 

 1. Τα πξνβιεπόκελα ζηελ αξηζ. 198/2017 γλσκνδόηεζε εθαξκόδνληαη ζην 

ζύλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Κιάδνπ Μνλνζπληαμηνύρσλ, αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ 

ππνβάιεη ή όρη αίηεζε δηαγξαθήο από ηνλ Κιάδν θαη επηζηξνθήο ή ζπκςεθηζκνύ ησλ 

θαηαβιεζεηζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ή ην ζρεηηθό αίηεκα έρεη αλαθιεζεί, θαη 

αλεμάξηεηα ηνπ ρξόλνπ ππαγσγήο ηνπο ζηνλ Κιάδν (πξηλ ή κεηά ηελ έθδνζε ηεο αξηζ. 

58/10-12-2009 απόθαζεο ηνπ Δ.Σ. ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ). 

 

 2. Οθεηιέο (θεθάιαην θαη πξνζαπμήζεηο) πνπ αθνξνύλ ζε ρξόλν αζθάιηζεο 

ζηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ  κέρξη θαη 31/12/2015 (εκεξνκελία θαηάξγεζεο ηνπ 

Κιάδνπ ζύκθσλα κε ην λ.4387/2016) δελ αλαδεηνύληαη, αλεμαξηήησο ηνπ ύςνπο ηεο 

νθεηιήο, θαη ρσξίο λα εμεηάδεηαη εάλ έρεη ππνβιεζεί ή όρη αίηεκα δηαγξαθήο από ηνλ 

Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ θαη επηζηξνθήο ή ζπκςεθηζκνύ ησλ θαηαβιεζεηζώλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. Επηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ πθίζηαηαη 

ρξόλνο αζθάιηζεο θαη σο εθ ηνύηνπ ν ρξόλνο απηόο δελ ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε ιήςε 

ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο. 
 

Αληίζηνηρα, πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί νπνηεδήπνηε γηα ρξόλν αζθάιηζεο 

ζηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ δελ επηζηξέθνληαη θαη ν ζρεηηθόο ρξόλνο αζθάιηζεο 

αμηνπνηείηαη γηα ηε ιήςε ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο.  
 

Εάλ όκσο ν αζθαιηζκέλνο έρεη ππνβάιεη αίηεκα δηαγξαθήο από ηνλ Κιάδν 

Μνλνζπληαμηνύρσλ θαη ζπκςεθηζκνύ ησλ θαηαβιεζεηζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε 

ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ ινηπώλ θιάδσλ αζθάιηζεο (θύξηα ζύληαμε, πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, εθάπαμ παξνρή), θαη εθόζνλ ην ζρεηηθό αίηεκα δελ έρεη αλαθιεζεί, είλαη 

δπλαηόο ν αηηνύκελνο ζπκςεθηζκόο κόλν κε νθεηιόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ 

θιάδνπ θύξηαο ζύληαμεο (θεθάιαην θαη πξνζαπμήζεηο). Σηελ πεξίπησζε απηή, νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ θιάδν θύξηαο ζύληαμεο δελ επηβαξύλνληαη κε ηηο 

πξνβιεπόκελεο πξνζαπμήζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο από ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκςεθηζκνύ θαη κεηά. 
 

Σε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν επηζπκεί λα 

εμνθιήζεη ηελ νθεηιή ηνπ πξνο ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ κπνξεί λα ππνβάιεη 

αίηεκα γηα εμόθιεζε κέρξη 31/12/2019 ή κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο 

ζπληαμηνδόηεζεο εάλ ην αίηεκα ζπληαμηνδόηεζεο ππνβιεζεί κέρξη 31/12/2019, θαη ν 

ζρεηηθόο ρξόλνο αζθάιηζεο αμηνπνηείηαη γηα ηε ιήςε ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο. Εληόο 

ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ κπνξεί ην ζρεηηθό αίηεκα λα αλαθιεζεί. 
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Σεκεηώλνπκε όηη εμνθιείηαη ην ζύλνιν ηεο νθεηιήο πξνο ηνλ Κιάδν 

Μνλνζπληαμηνύρσλ, ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζαπμήζεσλ. 
 

Τν πνζό ηεο νθεηιήο εμνθιείηαη είηε εθάπαμ, κέρξη ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ κήλα 

από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο, είηε ζε 3 δηκεληαίεο δόζεηο, κε ηελ πξώηε 

δόζε λα θαηαβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ κήλα από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο. Σε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηα ζρεηηθά πνζά 

επηβαξύλνληαη κε ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο.  
 

Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο πξηλ από ηελ εμόθιεζε ηεο 

σο άλσ νθεηιήο έρνπλ εθαξκνγή νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.3996/2011, όπσο 

ηζρύνπλ. 

 

  3. Τπρόλ νθεηιέο πξνο ηνπο ινηπνύο θιάδνπο αζθάιηζεο ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ - 

ΤΣΑΥ (θύξηα ζύληαμε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, εθάπαμ παξνρή) από αζθαιηζκέλνπο 

πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ θαη είραλ αηηεζεί ηε δηαγξαθή ηνπο 

από ηνλ αλσηέξσ Κιάδν, αλαδεηνύληαη. 
 

Σπγθεθξηκέλα, εάλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη ππνβάιιεη αίηεκα γηα αλαδξνκηθή 

δηαγξαθή από ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ θαη επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζεηζώλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, νη νθεηιέο ηνπ πξνο ηνπο ινηπνύο θιάδνπο αζθάιηζεο 

αλαδεηνύληαη θαη επηβαξύλνληαη κε ηηο πξνβιεπόκελεο πξνζαπμήζεηο ιόγσ 

εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο από ηελ εκεξνκελία πνπ απηέο θαηέζηεζαλ απαηηεηέο. 
 

Εάλ όκσο ν αζθαιηζκέλνο έρεη ππνβάιιεη αίηεκα γηα αλαδξνκηθή δηαγξαθή από 

ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ θαη ζπκςεθηζκό ησλ θαηαβιεζεηζώλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ, νη νθεηιέο ηνπ πξνο ηνπο ινηπνύο θιάδνπο αζθάιηζεο είλαη απαηηεηέο, όπσο 

πξναλαθέξζεθε, κπνξνύλ δε λα ζπκςεθηζηνύλ νη νθεηιόκελεο εηζθνξέο ηνπ θιάδνπ 

θύξηαο ζύληαμεο κε ηηο θαηαβιεζείζεο ζηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο. Όιεο νη παξαπάλσ νθεηιέο δελ επηβαξύλνληαη κε ηηο πξνβιεπόκελεο 

πξνζαπμήζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο ζπκςεθηζκνύ. Σε πεξίπησζε όκσο πνπ ην αίηεκα γηα ζπκςεθηζκό 

έρεη αλαθιεζεί νη νθεηιόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επηβαξύλνληαη κε ηηο 

πξνβιεπόκελεο πξνζαπμήζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο από ηελ εκεξνκελία πνπ 

θαηέζηεζαλ απαηηεηέο. 
 

Εάλ δελ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε δηαγξαθήο από ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ 

ηπρόλ νθεηιέο πξνο ηνπο ινηπνύο θιάδνπο αζθάιηζεο είλαη απαηηεηέο θαη 

επηβαξύλνληαη κε ηηο πξνβιεπόκελεο πξνζαπμήζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο από 

ηελ εκεξνκελία πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηέο.  
 

Οη αζθαιηζκέλνη κπνξνύλ κε αίηεζή ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη 

31/12/2019 λα αηηνύληαη πνζά θαηαβεβιεκέλα ππέξ ηνπ Κιάδνπ Μνλνζπληαμηνύρσλ 

λα ζπκςεθίδνληαη κε νθεηιόκελα πνζά ππέξ ηνπ θιάδνπ θύξηαο αζθάιηζεο. 
 

 

4. Όζνλ αθνξά ζε ηπρόλ νθεηιέο πξνο ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ από ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 14 έσο 17 ηνπ λ.3986/2011, όπσο ηζρύεη, εθαξκόδνληαη 
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αληίζηνηρα ηα αλαθεξόκελα ζηα αξηζ. Δ.15/Δ΄/νηθ.17504/457/26-3-2018 θαη 

Δ.15/Δ΄/21522/553/26-6-2018 έγγξαθά καο.  
 

Σε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο έρεη αηηεζεί ηνλ ζπκςεθηζκό ησλ 

θαηαβιεζεηζώλ ζηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηνλ θιάδν θύξηαο αζθάιηζεο, ηα ζρεηηθά πνζά πνπ έρνπλ 

θαηαβιεζεί ζηνλ Κιάδν βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ κπνξνύλ λα ζπκςεθηζηνύλ 

ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα. 
 

 

5. Όζνλ αθνξά ζηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο πνπ ζα 

ρνξεγεζεί από ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ κε βάζε ην ρξόλν αζθάιηζεο γηα ηνλ 

νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, γηα αηηήζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ.4387/2016 έρνπλ 

εθαξκνγή νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 5 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύνπλ 

 

 

 

 

                           Ο Τθππνπξγόο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

       Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο  

    

   

 

 

              Α. Πεηξόπνπινο 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

2. Γξαθείν θαο Γελ. Γξακκαηέα 

3. Γξαθείν θαο Γελ. Γ/ληξηαο Κ.Α. 

4. Γ/λζε Κύξηαο Αζθάιηζεο  

θαη Δηζθνξώλ (Γ15)  – Σκήκα Γ΄ 

5. Γ/λζε Παξνρώλ Κύξηαο ύληαμεο 

(Γ17) – Σκήκα Α΄ 
 

Θεσξήζεθε γηα ηελ αθξίβεηα 
 

Ο πξντζηάκελνο ηεο γξακκαηείαο 
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4389 

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων - Σκοπός

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νο-
μική προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με σκο-
πό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των 
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσό-
δων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοι-
κητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε 
έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς 
φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε 
κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 4 
του παρόντος νόμου.

3. Η έδρα της Αρχής είναι στην Αθήνα. Ειδικές Απο-
κεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής 
μπορεί να συστήνονται και να λειτουργούν και εκτός 
της έδρας αυτής. 

4. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής καταργείται 
η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, καθώς και η θέση του Γενικού Γραμματέα 
που προΐσταται αυτής.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Αρχής

1. Η Αρχή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου 
Οικονομικών, που προβλέπονται, κατά την ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της, στις διατάξεις της Υποπαρα-
γράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της 
κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονομικών, του 
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται 
με τον παρόντα νόμο και με οποιαδήποτε άλλη γενική 
ή ειδική διάταξη.

2. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη 

των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και 
την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων,

β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της 
βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και 
της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπρα-
ξη δημοσίων εσόδων,

γ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων 
για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των 
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, 
στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, 
του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της πα-
ραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορο-
λογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και 
είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των 
δημοσίων εσόδων,

δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, 
οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφο-
ρούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των 
διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής 
νομοθεσίας που σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότη-
τάς της,

ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, 
οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων και λοιπών 
διοικητικών εγγράφων που αφορούν σε θέματα οργά-
νωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως 
πόρων της,
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ριλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον τεχνικό μνημόνιο 
συνεργασίας. 

β) Το ποσοστό, με βάση το οποίο θα αναπροσαρμό-
ζονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 και με την επι-
φύλαξη της παραγράφου 9 στοιχείο β΄ τα ανώτατα όρια 
εκτέλεσης των δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 
αναφοράς υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Ποσοστό % περιορισμού Εκτέλεσης Δαπανών = 100 x
(% Δημοσιονομική επίπτωση τυχόν μέτρων προσαρ-

μογής που θα ληφθούν
+ % Δημοσιονομική Επίπτωση των μέτρων επί των 

εσόδων)
X ΑΕΠ του τρέχοντος έτους
(Σύνολο εγγεγραμμένων δαπανών τρέχοντος οικονο-

μικού έτους - Εξαιρέσεις της παρ. 5 του παρόντος).

Άρθρο 234
1. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 12 του 

ν. 4387/2016 (Α΄ 85) μετά τη λέξη «τριετίας» προστίθενται 
οι λέξεις «και υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1Α 
του άρθρου αυτού.»

2. Στο άρθρο 39 παράγραφος 3 του ν.  4387/2016 
(Α΄ 85), μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου προστί-
θεται η φράση:

«Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την 
καταβολή της μειωμένης, κατά το προηγούμενο εδά-
φιο της παραγράφου αυτής, εισφοράς σε σχέση με την 
προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγρά-
φου αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.»

3. Στο άρθρο 41 παρ. 3 εδάφιο 1, μετά τις λέξεις «νο-
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου,» προστίθενται οι 
λέξεις «για τα πέντε (5) πρώτα έτη ασφάλισης».

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 41 προστί-
θεται η φράση:

«Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την 
καταβολή της μειωμένης, κατά τα προηγούμενα εδά-
φια, εισφοράς σε σχέση με την προβλεπόμενη στην 
παράγραφο 2, αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία 
εξοφλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2 του άρθρου 39.»

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) προστίθεται η φράση:

«Το εν λόγω μητρώο τηρείται στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων.».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α΄ 
85) διαγράφονται οι λέξεις: «ο υπεύθυνος φορέας λει-
τουργίας».

6. Στο άρθρο 52 παρ. 2 περίπτωση α΄ εδάφιο πρώτο 
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) οι λέξεις «μεταξύ άλλων» απα-
λείφονται και μετά τη λέξη «ενδικοφανών» προστίθεται 
η φράση «και εν γένει διοικητικών προσφυγών».

7. Η παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης που θα εκδοθεί μέχρι 31.7.2016 καθορίζεται 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ενοποίηση εντός της 
φορολογικής διοίκησης της είσπραξης ασφαλιστικών 

εισφορών και φορολογικών οφειλών. Η εν λόγω ενοποί-
ηση θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2017.»

8. Στο άρθρο 71 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται 
παράγραφος 7 ως εξής:

«Μέχρι την 1.3.2017 προσδιορίζεται ο αναγκαίος 
αριθμός του προσωπικού για τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α.. 
Τυχόν πλεονάζον προσωπικό μεταφέρεται μέχρι την 
1.4.2017 με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, 
βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, στο Υπουργείο Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ή σε άλλους φορείς εποπτείας του Υπουργείου, ή στη 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα ανάγκες σχετικές 
με την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, συνεκτιμω-
μένων της φύσης και του μεγέθους των προς κάλυψη 
αναγκών κάθε φορέα.»

9. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 11 του άρθρου 46 του 
ν. 4052/2012, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 83 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Οι ανωτέρω τοποθετούμενοι, σύμφωνα με τις περι-
πτώσεις β΄ και γ΄ ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι την 
επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).»

10. Στο άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τα 
εδάφια 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι έως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση 
του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής 
Προσαύξησης, η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται, για 
κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, με ετήσιο συ-
ντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία 
μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός 
σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας 
υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. 
Οι διατάξεις των άρθρων 8,14, 28 και 33 εφαρμόζονται 
αναλόγως.»

11. Στο άρθρο 94 παρ. 5 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τα 
εδάφια 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«Για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από το 
ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση 
του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, η επιπλέον παροχή 
θα υπολογίζεται, για κάθε έτος καταβολής επιπλέον ει-
σφοράς, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% 
για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. 
Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προ-
κύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της 
επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 33 
εφαρμόζονται αναλόγως.»

12. Στο άρθρο 101 παρ. 2 περίπτωση β΄ στο τέλος του 
δεύτερου εδαφίου η φράση «σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).»

13. Το άρθρο 105 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) καταργείται.

Άρθρο 235
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - 
Μεταβατικές διατάξεις για το ΕΚΑΣ

1. Τίθεται σε βαθμιαία εθνική εφαρμογή Πρόγραμμα 
υπό τον τίτλο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (εφε-
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