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ΑΠ: 8786

Αγαπητή/ε κυρία/ε Συνάδελφε
Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Γεν. Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης, Τμήμα
Σύνταξης
Γήρατος,
αριθμ.πρωτ.
Φ.10043/5247/349/9.2.2021,
(ΑΠ
ΠΙΣ:
8770/2.3.2021), με θέμα: «Απάντηση σε επιστολή σας», με τη παράκληση όπως
ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.
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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε επιστολή σας»
Σ/ετ..· Η α.π. Φ.80000/417/32038/742/21.5.2019 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σε απάντηση της από 24.1.2020 επιστολής σας, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της συνταξιοδοτικής
παροχής που χορηγείται από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων καθώς και θέματα επί των ασφαλιστικών
εισφορών των Μονοσυνταξιούχων, ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑΥ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Σχετικά με τον προσδιορισμό του συντάξιμου μισθού με βάση τον οποίο υπολογίζεται η παροχή που
χορηγείται από τον κλάδο Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΤΣΑΥ με το άρθρο 16 του ν. 4578/2018
καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της συνταξιοδοτικής παροχής που χορηγείται από τον Κλάδο
Μονοσυνταξιούχων για τις 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 περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης
που εμπίπτουν στον προϊσχύοντα του ν.4387/2016 τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, εφόσον ο χρόνος
για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές είναι μικρότερος των 25 ετών, η παροχή
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.

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. Σύμφωνα με την ΥΑ οικ 52331/1861 (ΦΕΚ Β
23791/2017) ως ασφάλιστρο για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 10%.
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/Δ727715/722/01.10.2018
(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.

Β. Για τους εμμίσθους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους,
μέχρι 31/12/2016 προβλεπόταν, πέραν της εισφοράς του ασφαλισμένου, και η καταβολή εργοδοτικής
εισφοράς ύψους 13,33% επί των αποδοχών των εργαζομένων (με εξαίρεση το αμιγώς Δημόσιο για το
οποίο δεν προβλεπόταν η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς).
Η καταβληθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εργοδοτική εισφορά συνυπολογίζεται για τον
καθορισμό του ύψους της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του
ν.4387/2016, όπως ισχύει.
Για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες
θα πρέπει να αναζητήσουν τον προσφορότερο τρόπο για τον προσδιορισμό του ύψους της
καταβληθείσας εργοδοτικής εισφοράς ανά ασφαλισμένο.

Γ. Σύμφωνα με την αριθ. Δ. 15/Δ727715/722/1-10-2018 εγκύκλιο, σχετικά με την εφαρμογή της αριθ.
198/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί
ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων και έχει υποβληθεί αίτημα διαγραφής από τον
Κλάδο και συμψηφισμού των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με οφειλόμενες ασφαλιστικές
εισφορές, και εφόσον το σχετικό αίτημα δεν έχει ανακληΟεί, είναι δυνατός ο συμψηφισμός των
καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων μόνο με οφειλόμενες
ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης (κεφάλαιο και προσαυξήσεις).
Σύμφωνα δε με την ανωτέρω εγκύκλιο, για οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά στον Κλάδο
Μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31/12/2θ 19.
Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων έχει καταργηθεί από 1/1/2016,
δεν είναι δυνατή η επέκταση εφαρμογής των ανωτέρω προβλέψεων για χρονικό διάστημα πέραν της
31/12/2019.
Τυχόν τροποποίηση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου δεν αντιμετωπίζεται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.

Δρ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. Προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης
2. Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών, Τμήμα Λ '
3. Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης, Τμήμα A '
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