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Αθήνα,

22 / 9 / 2016

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.31994 / 838
ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων
Μάρνη 22
104 33 Αθήνα
ΚΟΙΝ. : 1. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
Παλαιών Πατρών Γερμανού 3 - 5
105 61 Αθήνα
2. ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ
Αχαρνών 27
104 39 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης και Κλάδου Μονοσυνταξιούχων –
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν.4387/2016»

Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του
ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄/12-5-2016), καταργείται η Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ
και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ, ενώ ρυθμίζεται το ύψος της παροχής που θα
χορηγηθεί στους ασφαλισμένους για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί σε αυτούς.
Ειδικότερα, επί του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Η Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του
ΤΣΑΥ καταργούνται αναδρομικά από 1/1/2016, και συνεπώς από την ημερομηνία αυτή
και εφεξής δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές από ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες
και εμμίσθους, και αφορούν ασφάλιση για χρονικό διάστημα μετά την 1/1/2016,
επιστρέφονται στους ασφαλισμένους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
Ευνόητο είναι ότι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν χρόνο ασφάλισης στην
Ειδική Προσαύξηση και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων μέχρι 31/12/2015 καταβάλλονται
υποχρεωτικά.
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2. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση
εδαφίων τους με το άρθρο 234 παρ. 10 και 11 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016),
τα πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης και του Κλάδου
Μονοσυνταξιούχων, πρόκειται να λάβουν για το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτούς μέχρι
31/12/2015, προσαύξηση της κύριας σύνταξής τους.
Η επιπλέον παροχή υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί στην
Ειδική Προσαύξηση ή στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, για κάθε έτος καταβολής
επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία
μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.
Επισημαίνουμε ότι ειδικά για την Ειδική Προσαύξηση, ο χρόνος στον
καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως χρόνος
ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση. Ως εκ τούτου οι διατάξεις του άρθρου 6 του
ν.3518/2006, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 59 παρ. 3 του ν.3996/2011, που
προβλέπουν τη δυνατότητα μεταφοράς μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, του χρόνου
ασφάλισης που είχε διανυθεί στον ΕΛΠΠ, από την Ειδική Προσαύξηση στον πρώην κλάδο
επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ (σήμερα ΕΤΕΑ), παύουν να έχουν εφαρμογή.
3. Δικαίωμα προσαύξησης της κύριας σύνταξης με βάση το χρόνο ασφάλισης στην
Ειδική Προσαύξηση ή τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, έχουν οι ασφαλισμένοι των οποίων
η κύρια σύνταξη πρόκειται να υπολογιστεί σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που
εισάγεται με το ν.4387/2016, όπως ορίζεται στο άρθρο 94 παρ. 1 και 2 του ανωτέρου
νόμου. Σε αντίθετη περίπτωση εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του
ν.3518/2006 και του ν.982/1979, όπως ισχύουν (σχετική η αριθ. Φ.80000/οικ.29713/
779/30-6-2016 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΓ74465Θ1Ω - ΡΞ9).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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