INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.10.01 14:56:17
EEST
Reason:
Location: Athens

Αζήλα,

ΑΔΑ: 9ΨΩ9465Θ1Ω-Ε2Η

1 / 10 / 2018

Αξηζ. Πξση. : Γ.15 / Γ΄ / 27715 / 722
ΠΡΟ : 1. ΔΦΚΑ
Γξαθείν θ. Γηνηθεηή

Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΩΝ (Γ15)
ΣΜΗΜΑ : Γ΄
Πιεξνθνξίεο : Δ. Ράπηε
Σειέθσλν : 210 – 3368109

Αγ. Κσλζηαληίλνπ 8
102 41 Αζήλα
2. ΔΦΚΑ
Γεληθή Γηεύζπλζε Δηζθνξώλ
θαη Διέγρσλ

Γ/ΝΗ ΠΑΡΟΥΩΝ ΚΤΡΙΑ
ΤΝΣΑΞΗ (Γ17)
ΣΜΗΜΑ : Γ΄
Πιεξνθνξίεο : Δ. Βξέθνπ
Σειέθσλν : 213 15 16 791

αησβξηάλδνπ 18
104 32 Αζήλα
3. ΔΦΚΑ
Γεληθή Γηεύζπλζε Απνλνκήο
πληάμεσλ

Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29
Σαρ. Κώδηθαο : 10110 – Αζήλα

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
4
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αληίζηνηρα ηα αλαθεξόκελα ζηα αξηζ.
Δ.15/Δ΄/21522/553/26-6-2018 έγγξαθά καο.

Δ.15/Δ΄/νηθ.17504/457/26-3-2018

θαη

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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