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ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικής Προσαύξησης κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του ν.3986/2011» 
 
 
 
 Με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του ν.3986/2011, από 1/7/2011 
(άρθρο 20 παρ. 5α και β του ν.4019/2011) τροποποιήθηκε ο τρόπος υπολογισµού των 
ασφαλιστικών εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε. 
 

 Συγκεκριµένα, για τους µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους (παλαιοί 
ασφαλισµένοι) προβλέφθηκε πρόσθετη εισφορά ύψους 2% επί του ποσού της 1ης 
ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ. 124/1993, όπως ίσχυε, και για τους από 1/1/1993 
ασφαλισµένους (νέοι ασφαλισµένοι) προβλέφθηκε η υποχρεωτική τους µετάταξη ανά 
3ετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. 
 

 Το πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε δεν προχώρησε στην εφαρµογή των ανωτέρω 
ρυθµίσεων, δεδοµένου ότι εκκρεµούσε ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας 
αίτηση ακύρωσης από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και άλλα πρόσωπα. 
Μετά την έκδοση της αριθ. 117/2015 απόφασης του ανωτέρω ∆ικαστηρίου, µε την 
οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης τέθηκε ζήτηµα αναδροµικής καταβολής των 
σχετικών ποσών. 
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Στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκε η ρύθµιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4331/2015 
από την οποία προβλέπεται ότι οι αναδροµικές οφειλές εισφορών των µέχρι 31/12/1992, 
καθώς και των από 1/1/1993 ασφαλισµένων προς τους Τοµείς του πρώην ΕΤΑΑ, που 
αφορούν το χρονικό διάστηµα από 1/7/2011 µέχρι 31/12/2014 και έχουν προκύψει από την 
εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων του ν.3986/2011, καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις, 
χωρίς την επιβολή των προβλεπόµενων ποινών λόγω καθυστέρησης στην εξόφλησή τους. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, και µετά την έκδοση της αριθ. 122/2016 γνωµοδότησης του 
Νοµικού Συµβούλιου του Κράτους σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 39 του 
ν.4331/2016, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του πρώην ΕΤΑΑ αποφάσισε, µε την αριθ. 
398/2016 απόφασή του, τη διαδικασία µε την οποία θα γινόταν η είσπραξη των 
αναδροµικών οφειλών από την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων του ν.3986/2011 λόγω 
της δικαστικής εκκρεµότητας. Ειδικότερα για τους εν ενεργεία ασφαλισµένους 
(ασφαλισµένους πριν και µετά την 1/1/1993) αποφασίστηκε η είσπραξη των αναδροµικών 
οφειλών σε 8 εξαµηνιαίες δόσεις µέσω των ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων µε λήξη στο 
τέλος κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου, αρχής γενοµένης από το Β΄ εξάµηνο του έτους 
2016. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του ν.4387/2016 η Ειδική Προσαύξηση 
καταργήθηκε αναδροµικά από 1/1/2016. Συνεπώς, κατά την κατάργηση της Ειδικής 
Προσαύξησης η είσπραξη των ανωτέρω αναδροµικών οφειλών εκκρεµούσε. Ως εκ τούτου, 
δεν συντρέχει πλέον λόγος είσπραξης των εν λόγω οφειλών για την Ειδική Προσαύξηση 
από την αναδροµική εφαρµογή των σχετικών ρυθµίσεων ν.3986/2011. 
 
 
 
 
                           Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
       Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
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