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Κορυδαλλός, 22 Δεκέμβρη 2016
Αριθ. Πρωτ.: 271
Προς:

Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

ΕΝ ΗΜ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜ ΕΙΩΜ Α
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των κάτωθι Εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους αναφορικά με συνταξιοδοτικά ζητήματα (συντάξιμες αποδοχές, κρατήσεις κοκ),
καθώς και την ΚΥΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών.
1. Υπ’ αριθμόν 146834/19-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΡΧ465Θ1Ω-4ΚΜ) Εγκύκλιος του
Υπουργείου Οικονομικών που δίδει οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (συντάξεις που υπάγονται στις προαναφερόμενες
διατάξεις, ανώτατο όριο μηνιαίας σύνταξης, υπολογισμός ποσού κτλ.).
2. Υπ’ αριθμόν 142036/0092/19-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ) Εγκύκλιος του
Υπουργείου Οικονομικών που δίδει οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 2α, άρθ. 8 Ν. 4387/2016 σχετικά με τον προσδιορισμό συντάξιμων αποδοχών και
σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων (υπαγόμενοι στο ενιαίο μισθολόγιο του
Ν.4354/2015, ασφαλισμένοι προ του 1993 ή μετά την 1/1/1993).
3. ΦΕΚ Β’ αρ. Φύλ. 4005/14-12-2016 Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και
εργοδότη.
Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας και
στην ενότητα Νομοθεσία www.osye.org.gr/Nomothesia ή και στο επισυναπτόμενο
έγγραφο.
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της Φ.411/253437/Σ.2358/1-7-2013
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων. Εξειδίκευση των Κριτηρίων και λοιπών
θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων (Β’ 1631)».

2

Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.

3

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας
έτους 2016.

4

Κατανομή προσωπικού έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Φ.411/3/300062/Σ. 6945
(1)
Τροποποίηση της Φ.411/253437/Σ.2358/1-7-2013
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων. Εξειδίκευση των Κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις,
τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων (Β’ 1631)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων-Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α’ 167).
β. Της περιπτ. ιη της παρ. 3 του άρθρου 5 του
Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).
γ. Της περιπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 311).

Αρ. Φύλλου 4005

δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/05 (Α΄ 98).
ε. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116)
2. Την υπ’αριθ. 185/2016 εισήγηση του προϊσταμένου των
οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» της υπ’ αριθμόν
Φ.411/253437/Σ.2358/1-7-2013 απόφασης Υπουργού
Εθνικής Άμυνας (Β΄ 1631), τροποποιούνται σύμφωνα με
το Παράρτημα «Α» της παρούσας.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, πλην του παραρτήματός της, που έχει χαρακτηριστεί ως «ΑΠΟΡΡΗΤΟ».
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 111482/0092
(2)
Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. της περ. γ της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 5
του Κεφαλαίου Β του Ν. 4387/2016 (Α 85),

39666

ëûíòë÷ïè Tíø ðúéë÷óíøëø

β. της αριθμ. 2041609/1011/0022/5-6-1997 (Β΄ 486)
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία
τρόπου πληρωμής αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου
Οικονομικών, Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, Μ.Τ.Π.Υ. και
Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται απ' αυτό και μισθοδοτούνται
σύμφωνα με το νέο σύστημα πληρωμής Ν. 2303/1995,
καθώς και υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
γ. της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 10 της αριθμ.
2/37345/0004/4-6-2010 (Β΄ 784) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β'
βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.)»,
δ. του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αυτό ισχύει,
ε. των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 69/2005 (Α΄ 98),
στ. της αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β΄ 204) απόφασης του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ. της αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β΄ 2168) απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,
η. της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9-10-2015 (Β΄ 2169)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη καθορισμού του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη για τα πρόσωπα της περ.
α της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 (Α΄) και
της διαδικασίας απόδοσης αυτών στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
προκαλείται δαπάνη εργοδοτικών εισφορών για κύρια
σύνταξη σε βάρος του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, η οποία εκτιμάται στο συνολικό ποσό των 311 εκατ.
ευρώ για το έτος 2017, 611 εκατ. ευρώ για το έτος 2018,
905 εκατ. ευρώ για το έτος 2019 και 1.186 εκατ. ευρώ για
το έτος 2020. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει του Κωδικούς
Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) που θα ισχύουν για τον σκοπό
αυτό από 1-1-2017 στον προϋπολογισμό των φορέων
τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των λοιπών υποτομέων Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων οι υπάλληλοι
υπάγονται μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, αποφασίζουμε:
1. Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ, για κύρια
σύνταξη ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους
του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α'
και β' βαθμίδας, τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των
Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα αιρετά
όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι) που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ υπάγονταν στο
ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.

Τεύχος Β’ 4005/14.12.2016

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές που υπολογίζονται επί των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά,
καταβάλλονται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων από το
Φορέα από τον οποίο μισθοδοτούνται και αποδίδονται
στον ΕΦΚΑ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ)
ή της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας, με τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4387/2016, για την απόδοση, στους οικείους
ασφαλιστικούς Φορείς, των εισφορών για κύρια σύνταξη
ασφαλισμένου και εργοδότη.
2. α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των
μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου
υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη
ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ' έτος
ως εξής:
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
2017
3,33%
2018
6,67%
2019
10%
2020 και επόμενα
13,33%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./120/29507
(3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας
έτους 2016.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Το Π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α'/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

ΑΔΑ: 6ΨΡΧ465Θ1Ω-4ΚΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής
ΤΜΗΜΑ Β:
Συνταξιοδοτικής Πολιτικής
Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29
Προς :
101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213-212 6701
Fax
: 213-212 6778
E-mail
: dne@glk.gr
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Αρ.Πρωτ.: 146834/0092

Ως πίνακας αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
1010 - Αθήνα

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016
(Α 85).
ΆΡΘΡΟ 13
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής
της σύνταξης. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών και την πληροφόρηση των
ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικοί, που είχαν καταστεί
συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (12-5-2016), καθώς και όσοι εξ
αυτών κατέστησαν ή θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανωτέρω ημερομηνία αλλά η
σύνταξή τους ορίσθηκε ή θα ορισθεί πληρωτέα πριν από την ημερομηνία αυτή.

Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μέχρι την 31-12-2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας κύριας
σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€.

1
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2018.

Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1. Για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, ως καταβαλλόμενο ποσό
ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό αυτής, όπως
αυτό ισχύει, η τυχόν συγκαταβαλλόμενη με αυτή προσωπική διαφορά, καθώς και τα τυχόν
συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη πάσης φύσεως επιδόματα (εξομάλυνσης, τέκνων, συζύγου
αναπηρίας κλπ), αφαιρουμένων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου
με τις διατάξεις:
α. της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α 226)
β. της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α 40) και
γ. της Υποπαραγράφου Β3 του ν. 4093/2012 (Α 222).
2. α. Επί του ποσού των 2.000€, που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα,
υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, που
αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις :
- του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α 120), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους
με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α180) και
- της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011.
β. Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζεται επί του
εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ της κατά
τα ανωτέρω κράτησης για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ.
γ. Το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από
την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Ποσό
Τρέχουσας
σύνταξης
Βασική σύνταξη
Συν Πρόσθετες παροχές (επιδόματα κλπ)
Μείον οι μειώσεις της σύνταξης
με βάση τους νόμους 4024/2011,
4051/2012, 4093/2012
Καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης
προ κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ, περίθαλψης
και φόρου, το οποίο λαμβάνεται υπόψη
για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου
των 2.000€
Σύνολο κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ και
υγειονομικής περίθαλψης
Καταβαλλόμενο ποσό προ φόρου

4.406,01
207,00

1.419,90

3.193,11
830,35
2.362,76

Η τρέχουσα καταβαλλόμενη σύνταξη προ κρατήσεων και φόρου ανέρχεται στο ποσό των
3.193,11€. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, το ποσό που
υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 2.000€, δηλαδή το ποσό των 1.193,11€ (3193,11 – 2000),
θα περικοπεί και επί του εναπομείναντος ποσού των 2.000€ (ανώτατο όριο σύνταξης), θα
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παρακρατηθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, η οποία ανέρχεται σε
120€ (2000 * 6% = 120€) και επί του υπολοίπου ποσού των 1880€ (2000 – 120) θα
παρακρατηθεί η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη η οποία ανέρχεται σε 112,8€ (1880 *
6%).
Τελικά το καθαρό ποσό προ φόρου της νέας καταβαλλόμενης σύνταξης
διαμορφώνεται σε 2000–120–112,8=1.767,2€, αφού το ποσό αυτό είναι μικρότερο των
2.362,76€ στο οποίο ανερχόταν το αντίστοιχο ποσό της σύνταξης αυτής πριν την εφαρμογή
των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου του άρθρου 13 του ν. 4387/2016.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Ποσό
Τρέχουσας
σύνταξης
Βασική σύνταξη
Συν Πρόσθετες παροχές
Μείον οι μειώσεις της σύνταξης
με βάση τους νόμους 4024/2011,
4051/2012, 4093/2012
Καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης
προ κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ, περίθαλψης
και φόρου, το οποίο λαμβάνεται υπόψη
για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου
των 2.000€
Σύνολο κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ και
υγειονομικής περίθαλψης
Καταβαλλόμενο ποσό προ φόρου

2.418,94
173,00

516,43

2.075,51
343,08
1.732,43

Η τρέχουσα καταβαλλόμενη σύνταξη προ κρατήσεων και φόρου ανέρχεται στο ποσό των
2.075,51€. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, το ποσό που
υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 2.000€, δηλαδή το ποσό των 75,51€ (2075,51 – 2000), θα
περικοπεί και επί του εναπομείναντος ποσού των 2.000€ (ανώτατο όριο σύνταξης), θα
παρακρατηθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, η οποία ανέρχεται σε
120€ (2000 * 6% = 120€) και επί του υπολοίπου ποσού των 1880€ (2000 – 120) θα
παρακρατηθεί η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη η οποία ανέρχεται σε 112,8€ (1880 *
6%).
Τελικά το καθαρό ποσό προ φόρου της νέας καταβαλλόμενης σύνταξης
διαμορφώνεται σε 2000–120–112,8=1.767,2€. Αφού το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο των
1.732,43€ στο οποίο ανερχόταν το αντίστοιχο ποσό της σύνταξης αυτής, πριν την εφαρμογή
των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, ο συνταξιούχος θα
συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό που ίσχυε πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί
ανωτάτου ορίου.
Δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Μέχρι την 31-12-2018, στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες
συντάξεις, από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης
και της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων
ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ.
ΕΤΕΑΜ) καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού των
συντάξεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.000€.
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Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 3.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-122018.
Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
1.
Για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων περί ανωτάτου ορίου
συντάξεων, ως καθαρό ποσό κάθε μίας εκ των συντάξεων, λαμβάνονται υπόψη το
ακαθάριστο ποσό αυτής, όπως αυτό ισχύει, η τυχόν συγκαταβαλλόμενη με αυτή
προσωπική διαφορά, καθώς και τα τυχόν συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη επιδόματα
(εξομάλυνσης, τέκνων, συζύγου, αναπηρίας ή ανικανότητας κλπ), αφαιρουμένων των
μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου με τις διατάξεις:
α. της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011
β. της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 και
γ. της Υποπαραγράφου Β3 του ν. 4093/2012,
καθώς και των κρατήσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου με τις
διατάξεις :
α. του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, όπως ισχύουν και της παρ. 14 του άρθρου 2 του
ν. 4002/2011 και
β. για υγειονομική περίθαλψη.
2. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, του ανωτάτου ορίου
συντάξεων (3.000€), που αφορά τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, καθώς και για τις
οικογένειες που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία, δεν λαμβάνονται υπόψη το
εξωιδρυματικό επίδομα, τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται από τη
Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας τους Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη επιδόματα
ανικανότητας ή αναπηρίας.
3. Ειδικά στις περιπτώσεις που μία ή περισσότερες από τις καταβαλλόμενες στο ίδιο
πρόσωπο συντάξεις έχει/έχουν περιορισθεί, λόγω ανωτάτου ορίου σύνταξης, ως καθαρό
ποσό νοείται αυτό που προκύπτει μετά την εφαρμογή της ενότητας Γ (υπολογισμός ανωτάτου
ορίου σύνταξης) δηλαδή 1.767,20€ προ φόρου, για κάθε μία εκ των συντάξεων αυτών.
Επομένως ο έλεγχος για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου σύνταξης των 2.000€
προηγείται του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000€.
Το ποσό της μείωσης επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε σύνταξη.
4. Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό της κάθε σύνταξης το οποίο
προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό
που
καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, η σύνταξη αυτή θα συνεχίσει
να καταβάλλεται όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου
συντάξεων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Έστω ότι συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις:
Η 1η έχει περιορισθεί λόγω ανωτάτου ορίου σύνταξης, μετά τις μειώσεις της ενότητας Γ,
στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20€.
Η 2η ανέρχεται σε 1.350€ (καθαρό ποσό προ φόρου).
Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο
καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20€ (1.767,20€ + 1.350€).
Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000€) κατά 117,20€.
Επομένως το σύνολο του καθαρού καταβαλλόμενου ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα
περιορισθεί στο ποσό των 3.000€, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,20€ σε
αυτές.

4

ΑΔΑ: 6ΨΡΧ465Θ1Ω-4ΚΜ

Κατόπιν των ανωτέρω η μεν πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44€, η δε δεύτερη κατά
50,76€.
Έτσι το καθαρό ποσό προ φόρου της μεν πρώτης σύνταξης θα διαμορφωθεί σε
1.700,76€ (1.767,20 – 66,44), της δε δεύτερης σε 1.299,24€ (1.350 – 50,76).
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 4387/2016
1. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1-6-2016. Τα ποσά που έχουν ήδη
καταβληθεί αχρεώστητα από την ανωτέρω ημερομηνία μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 13 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο,
παρακρατούνται βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (Α 165),
όπως ισχύουν. Τα ποσά αυτά, αποτελούν έσοδο του ΕΦΚΑ.
2. Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό της κάθε σύνταξης (κύριας και επικουρικής) η
καταβολή του οποίου θα έχει ανασταλεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο ύψος των
συντάξεων των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στρατιωτικών, θα
προκύψει μετά την αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
4387/2016.
Εσωτ. Διανομή:
Δ ΕΙΣ.ΠΟΛ – Β’ (Φ.Εγκυκλίων)
Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Γεώργιος Χουλιαράκης

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναστάσιος Πετρόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
1. Προεδρία της Δημοκρατίας-Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
2. Βουλή των Ελλήνων-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Όλα τα Υπουργεία-Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, ΓΔΟΣΥ και
Διευθύνσεις Οικονομικού (με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν σε όλους τους
ειδικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου τους και τις Ανεξάρτητες Αρχές)
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις-Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας (με την
υποχρέωση να την κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους)
5. Όλες τις Υ.Δ.Ε. και το Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Κοινοποίηση
1. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων/ Διεύθυνση Παραγωγικής
Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης/Τμήμα B'
Μισθοδοσίας & Συντάξεων, Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, 183 46 Μοσχάτο.
2. ΕΑΠ

5

ΑΔΑ: 6ΨΡΧ465Θ1Ω-4ΚΜ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
τ. Δ/νση 4η
τ. Δ/νση 42
τ. Δ/νση 43
τ. Δ/νση 44
τ. Δ/νση 45
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Αθήνα,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής
ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής
Ταχ. Δ/νση:
Κάνιγγος 29
101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο:
210 3329703-272
Fax:
213 212 6778
E-mail:
dne@glk.gr
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
10110 - Αθήνα

19 Δεκεμβρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ: 142036/0092

Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8
του ν.
4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και
σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του ν. 4387/2016, προσδιορίζονται οι
συντάξιμες αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται το ανταποδοτικό μέρος της
σύνταξης και επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου
και εργοδότη.
Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών και τη σχετική πληροφόρηση
των ενδιαφερομένων και μετά:
1.

την έκδοση της αριθμ. 111482/0092/30-11-2016 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (Β/4005), με την οποία προσδιορίζονται τα ποσοστά

των

ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύουν από 1-12017 και μετά,
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2.

τη λήξη την 31-12-2016 της ισχύος της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 1
του ν. 4024/2011 (Α 226), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 (A 94) καθώς και

3.

την έκδοση των αριθμ. οικ. 2/84643/ΔΠΓΚ/25-10-2016 (ΑΔΑ: ΨΣΔΩΗ7ΞΧ) και οικ. 2/89217/ΔΠΓΚ/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΓΠΗ-ΣΡΔ) αποφάσεων
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, με τις οποίες
εγγράφονται κωδικοί αριθμοί εξόδων (Κ.Α.Ε) για τις ασφαλιστικές εισφορές
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, υπέρ του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
I. ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Με τις διατάξεις της παρ. 2α (εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο) του άρθρου 8

του ν. 4387/2016 (νέο ασφαλιστικό), προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης
κύριας ασφάλισης, εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’όλη τη
διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος, υπολογίζεται ως το
πηλίκο της διαίρεσης

του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού

χρόνου ασφάλισής του.
Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το
άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’όλη τη
διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.»
Α. Yπαγόμενοι στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015 (Α 176)
Α1. Ασφαλισμένοι πριν την 1-1-1993 (παλαιοί ασφαλισμένοι)
Από 1-1-2017 (επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύος της διάταξης της
παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 4024/2011), ως συντάξιμες αποδοχές των «παλαιών
ασφαλισμένων» (υπάλληλοι που έχουν ασφαλισθεί πρώτη φορά για κύρια
σύνταξη σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1-1-1993) οι
οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο)
και μέχρι την 31-12-2016 υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του
2
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Δημοσίου, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων. 59 (παρ. 2) και 9 (περ. ι της παρ. 2) του
π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν, δηλαδή:
α. ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015,
β. το επίδομα θέσης ευθύνης (όπου καταβάλλεται) και
γ. το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όσα από τα ανωτέρω
πρόσωπα υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού και υπάγονται στα βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.
3660/2008 (A 78),
όπως τα ανωτέρω ποσά (υπό α/α α, β και γ) ισχύουν, κατά περίπτωση, με βάση τις
διατάξεις του ανωτέρω ν. 4354/2015 και με ότι αλλαγή υπάρξει μελλοντικά σε αυτά.
A2. Ασφαλισμένοι από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι)
Από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχές των «νέων ασφαλισμένων»
υπαλλήλων (έχουν ασφαλισθεί για κύρια σύνταξη για πρώτη φορά σε Φορέα
Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο μετά την 1-1-1993) που υπάγονται στις
διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο) και μέχρι την 31-122016 υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, νοούνται αυτές
επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου. 17 (παρ. 1) του ν. 2084/1992 (Α 165), όπως ισχύουν, δηλαδή:
α.

ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 και
β. τα επιδόματα και οι παροχές των άρθρων 15, 16, 18 και 19 του ν.
4354/2015 (όπου αυτά καταβάλλονται),
όπως τα ανωτέρω ποσά (υπό α/α α και β) ισχύουν, κατά περίπτωση, με βάση τις
διατάξεις του ανωτέρω

ν. 4354/2015 και με ότι αλλαγή υπάρξει μελλοντικά σε

αυτά.
Α3. Παρατηρήσεις
1. Στις περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας
κατά αναπλήρωση ή ανάθεση άσκησης των καθηκόντων αυτών, το επίδομα θέσης
3
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ευθύνης δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές και επομένως δεν υπόκειται
σε ασφαλιστικές εισφορές (σχετικές οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.
4151/2013 – Α 103).
2. Επειδή το εικονικό ποσό των 140,80€ των διατάξεων του άρθρου 2 του
ν. 3513/2006 (Α 265) δεν περιλαμβάνεται στις αποδοχές των υπαλλήλων που
υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015 και ως εκ τούτου, σύμφωνα με
τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016, δεν
μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών τους, από 1-1-2017 και μετά
δεν υπόκειται σε κράτηση ασφαλιστικών εισφορών.
3. Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί
σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να
αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών.
4. Οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ βοήθημα και
μέρισμα του Μ.Τ.Π.Υ. παρακρατούνται επί των συντάξιμων αποδοχών όπως αυτές
προσδιορίζονται στις ανωτέρω Ενότητες Α1 και Α2 της παρούσας Εγκυκλίου.
Β. Υπαγόμενοι στα ειδικά μισθολόγια
(Β΄ Μέρος του ν. 3205/2003 και άλλες διατάξεις)
Από 1-1-2017, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 2α (εδάφια
πρώτο, δεύτερο και τρίτο) του άρθρου 8 του ν. 4387/2016, οι ασφαλιστικές
εισφορές των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος ,που
υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια και ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης ασφάλισής
τους, εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές
προσδιορίζονται στις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου.
ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1. Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) για κύρια σύνταξη, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για
τα ακόλουθα πρόσωπα, που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ
υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου:
4
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α. τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της
Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας,
β. τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του
Πυροσβεστικού Σώματος και
δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).
2.

α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται

μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων, συνταξίμων
αποδοχών του υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε
ποσοστό

επί

των

κατά

τα

ανωτέρω

μηνιαίων

συνταξίμων

αποδοχών

του

ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ’
έτος ως εξής:

ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

2017

3,33%

2018

6,67%

2019

10%

2020
και επόμενα

13,33%

γ. Η πρόσθετη ειδική εισφορά 4,3% επί των συντάξιμων αποδοχών των
προσώπων του άρθρου 4 του ν. 3660/2008.
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3. Εάν η παρούσα εγκύκλιος δεν καταστεί εφικτό να εφαρμοσθεί άμεσα, τα
τυχόν επιπλέον ποσά που θα έπρεπε να έχουν παρακρατηθεί από 1-1-2017 και
μετά, θα παρακρατηθούν αναδρομικά, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα κατά
τον οποίο υπολογίσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
εγκύκλιο αυτή, όπως προβλέπεται από την παρ.6 του άρθρου 23 του ν.4387/2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
1. Προεδρία της Δημοκρατίας-Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
2. Βουλή των Ελλήνων-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Όλα τα Υπουργεία-Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, ΓΔΟΣΥ και
Διευθύνσεις Οικονομικού (με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν σε όλους τους
ειδικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου τους και τις Ανεξάρτητες Αρχές)
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις-Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας (με την
υποχρέωση να την κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους)
5. Όλες τις Υ.Δ.Ε. και το Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Κοινοποίηση
1. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων/ Διεύθυνση Παραγωγικής
Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης/Τμήμα B'
Μισθοδοσίας & Συντάξεων, Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, 183 46 Μοσχάτο.
2. ΕΑΠ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
4. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
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5. τ. Δ/νση 4η
6. τ. Δ/νση 42
7. τ. Δ/νση 43
8. τ. Δ/νση 44
9. τ. Δ/νση 45
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