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               Γενική Διεύθυνση Εισφορών
               και Ελέγχων

               Σατωβριάνδου 18
               104 32 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικής Προσαύξησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44
παρ. 14 έως 17 του ν.3986/2011»

Σε συνέχεια του αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.17504/457/26-3-2018 εγγράφου μας, σχετικά με τη
μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΤΣΜΕΔΕ
που προβλέπονται από τις διατάξεις  του άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του ν.3986/2011, και
απαντώντας στα ερωτήματα που έχετε θέσει με το αριθ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/334/476947/4-4-2018
έγγραφό σας, διευκρινίζουμε περαιτέρω τα εξής:

1.  Οι ανωτέρω διατάξεις  του ν.3986/2011 εφαρμόστηκαν από 1/7/2011 (άρθρο 20
παρ. 5α και β του ν.4019/2011), και όσον αφορά στην Ειδική Προσαύξηση παρέμειναν σε
ισχύ μέχρι 31/12/2015 (ημερομηνία κατάργησης της Ειδικής Προσαύξησης). 

Συνεπώς, ασφαλιστικές εισφορές για την Ειδική Προσαύξηση που προκύπτουν από
την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων από 1/7/2011 έως 31/12/2015, ή από 1/7/2011 έως
31/12/2014 για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί για το έτος 2015 στις ρυθμίσεις του
άρθρου 39 παρ. 1 – 8 του ν.4331/2015 με τις οποίες προβλέπεται η αναστολή εφαρμογής των
ανωτέρω διατάξεων του ν.3986/2011, δεν καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.17504/457/26-3-2018 έγγραφό μας. 

2. Ποσά οφειλής που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων του
ν.3986/2011 και δεν έχουν καταβληθεί, δεν αναζητούνται, και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό της παροχής της Ειδικής Προσαύξησης. 

Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί με τις μηνιαίες δόσεις, καθώς και κάθε άλλο ποσό
που έχει  καταβληθεί  για  την εξόφληση των ως άνω οφειλών,  όπως στην περίπτωση των
εμμίσθων ασφαλισμένων, δεν επιστρέφονται και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της
Ειδικής Προσαύξησης. 
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Οι ασφαλισμένοι  δύνανται να καταβάλλουν τη σχετική οφειλή,  χωρίς την επιβολή
τόκου  καθυστέρησης,  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας  καταβολής  της  τελευταίας  δόσης
οφειλής σύμφωνα με την αριθ. 398/2016 απόφαση του Δ.Σ. του πρώην ΕΤΑΑ.

3. Εάν ο ασφαλισμένος ή ο υπόχρεος εργοδότης έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης
οφειλών, στην οποία περιλαμβάνονται ποσά οφειλής που προέκυψαν από την εφαρμογή των
ανωτέρω ρυθμίσεων του ν.3986/2011, οι ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς τα
σχετικά ποσά οφειλής εξοφλούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία και
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της παροχής.

4. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη (οριστική ή προσωρινή) τα
σχετικά ποσά δεν επιστρέφονται δεδομένου ότι έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της
παροχής της Ειδικής Προσαύξησης.

Εάν το αίτημα συνταξιοδότησης εκκρεμεί ο ασφαλισμένος θα δηλώσει εάν επιθυμεί
την καταβολή των σχετικών ποσών προκειμένου να λάβει και την αναλογούσα παροχή. Στην
περίπτωση  αυτή  τα  ποσά συνυπολογίζονται  με  τυχόν  λοιπές  οφειλές  κατ’  εφαρμογή  του
άρθρου 43 του ν.3996/2011.

5.  Τα  ανωτέρω  εφαρμόζονται  για  το  σύνολο  των  ασφαλισμένων  της  Ειδικής
Προσαύξησης,  παλαιών  και  νέων  ασφαλισμένων  που  είχαν  υποχρέωση  καταβολής
αυξημένων  ασφαλιστικών  εισφορών  βάσει  των  ανωτέρω  ρυθμίσεων  του  ν.3986/2011
(πρόσθετη  μηνιαία  εισφορά  ύψους  2%  για  τους  παλαιούς  ασφαλισμένους,  διαφορά
ασφαλιστικής εισφοράς από την υποχρεωτική μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία
για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους), ανεξάρτητα εάν συνεχίζουν ή όχι ασφαλισμένοι στο
πρώην ΤΣΜΕΔΕ ή έχουν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια. 

                       Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

   
  

              Α. Πετρόπουλος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως
3. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4. Δ/νση Κύριας Ασφάλισης 
και Εισφορών (Δ15)  – Τμήμα Δ΄
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Θεωρήθηκε για την ακρίβεια

Ο προϊστάμενος της γραμματείας
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