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    ΠΡΟΣ : 

 Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 

    

  

  

 

 

                

    

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38).» 
 
  

Στο ΦΕΚ 38/28.4.2017, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4461/2017, με το άρθρο 

96 του οποίου, αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 

4387/2016 (Α΄ 85) ως εξής: «Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων 

και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους µέχρι 31.12.1992 

ασφαλισµένους µισθωτούς. Από 1.1.2017 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο 

Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισµένων από 1.1.1993 και εφεξής µισθωτών 

και όλων των πριν και µετά την 1.1.1993 ασφαλισµένων αυτοτελώς απασχολούµενων, 

ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο για τους µισθωτούς επί των ασφαλιστέων 

αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38, και για τους αυτοτελώς 

απασχολούµενους επί του εισοδήµατός τους, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 39, 

εφαρµοζοµένου και του άρθρου 98. Για το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των εισφορών 

των µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένων µισθωτών, εφαρµόζονται οι επιµέρους καταστατικές 

διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών προνοίας στο 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µε εξαίρεση τους µισθωτούς ασφαλισµένους στους τοµείς προνοίας του τ. 

ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων 

αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που 

ρυθµίζει το θέµα διαφορετικά καταργείται.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, από 1-1-2017 ισχύουν τα κάτωθι σε ότι αφορά τις κρατήσεις 

υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ και την βάση υπολογισμού τους: 

 

         Α. Για τους Μισθωτούς 

 

1. Παλαιοί ασφαλισμένοι 
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          α. Για τους ¨παλαιούς ασφαλισμένους¨ εξακολουθούν να ισχύουν τα 

οριζόμενα στις επιµέρους καταστατικές διατάξεις των ταµείων/τοµέων/κλάδων 

/λογαριασµών προνοίας που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σε ότι αφορά στα 

ποσοστά (ή ποσά κατά περίπτωση) και στην βάση υπολογισμού τους. 

         β. Ειδικά για τους ¨παλαιούς ασφαλισμένους¨ µισθωτούς των τοµέων του 

Κλάδου Πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ήτοι των Τομέων Πρόνοιας 

Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων 

Πρακτορείων Αθηνών, Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων 

Θεσσαλονίκης), ισχύουν τα οριζόμενα από τις επιµέρους καταστατικές διατάξεις 

ποσοστά εισφορών και υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016. 

Στο άρθρο 38 καθορίζεται γενικότερα η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών για κύρια σύνταξη. Από τον συνδυασμό της 

παρ. 1 και της παρ. 9, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθ. 27 του ν. 

4445/2016, προκύπτει ότι, οι εισφορές που προβλέπονται από τις καταστατικές 

διατάξεις των εντασσόμενων στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ τομέων 

πρόνοιας του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, παρακρατούνται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, με 

εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως 

τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας, με τα προβλεπόμενα όρια των παρ. 2 α, β 

και γ. 

           γ. Συνεχίζουν να είναι σε ισχύ τυχόν εργοδοτικές εισφορές υπέρ των 

ενταχθέντων στο Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ φορέων. 

 

 

2. Νέοι ασφαλισμένοι 

          α. Για τους ¨νέους ασφαλισμένους¨ το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στον 

Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ορίζεται, σε ποσοστό 4%, 

υπολογιζόµενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 

5 και 38 του ν. 4387/2016.  

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όλους τους ασφαλισμένους που είχαν ασφαλισθεί σε 

φορέα κύριας ασφάλισης για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993, ανεξάρτητα εάν πριν 

την δημοσίευση του νόμου 4387/2016 καταλαμβάνονταν ή όχι από το αρθ. 37 του ν. 

2084/1992 που όριζε την εισφορά για εφάπαξ παροχή των ¨νέων ασφαλισμένων¨. 

Επομένως η παρακράτηση υπέρ πρόνοιας ακολουθεί την βάση υπολογισμού των 

μισθωτών για κύρια σύνταξη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 38 και επιβάλλεται 

επί των πάσης φύσεως αποδοχών, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες 

παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. 

Ειδικά για τους ασφαλισμένους μισθωτούς του δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας 

δημοσίου δικαίου που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο 

μισθολόγιο) και μέχρι τις 31/12/2016 υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

Δημοσίου, γίνεται χρήση της βάσης υπολογισμού των καταβαλλόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, όπως η βάση αυτή προκύπτει από τον 

συνδυασμό των άρθρων 5 και 8 του ν. 4387/2016. 
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          β. Τυχόν εργοδοτική εισφορά που ίσχυε υπέρ των εντασσόμενων φορέων στο 

κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ φορέων, καταργείται από 1-1-2017. 

 

 

 

Β. Για τους Αυτοτελώς Απασχολούμενους 

Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται από 1-1-2017 σε 

ποσοστό 4%. Το ποσοστό αυτό ισχύει για “παλαιούς ασφαλισμένους” και για 

“νέους ασφαλισμένους”.  

Ως βάση υπολογισμού θεωρείται το εισόδηµα, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο 

άρθρο 39 του ν. 4387/2016, (εφαρμοζομένου και του άρθρου 98 του ανωτέρω νόμου 

για τους αυτοτελώς απασχολούμενους που προέρχονται από το ΕΤΑΑ). 

 

Γ. Στους Δικηγόρους, Μηχανικούς και Υγειονομικούς, “παλαιούς” 
ασφαλισμένους στον Κλάδο Πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ, που παρέχουν μισθωτή 

εργασία ή απασχολούνται με έμμισθη εντολή, δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 

του τρίτου εδαφίου του κοινοποιούμενου άρθρου 96, αφού το εδάφιο αυτό 

αναφέρεται σε “παλαιούς” ασφαλισμένους σε πρώην φορείς πρόνοιας μισθωτών . 

Κατόπιν των ανωτέρω, τα πρόσωπα αυτά, που ασφαλίζονταν σε πρώην φορείς 

αυτοαπασχολουμένων, από 1-1-2017: 

- καταβάλλουν την προβλεπόμενη εισφορά 4 % των αυτοτελώς 

απασχολούμενων, και  

- βάση υπολογισμού της ανωτέρω εισφοράς αποτελούν οι αποδοχές του 

άρθρου 38 όπως αντίστοιχα προβλέπεται για την κύρια ασφάλιση των 

προσώπων αυτών στον ΕΦΚΑ. 

Ειδικά για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο, ασφαλισμένους στον Κλάδο 

Πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ, Μηχανικούς και Υγειονομικούς που υπηρετούν ή 

προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, καθώς και σε 

δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής με το Δημόσιο, ως αποδοχές για την βάση 

υπολογισμού νοούνται οι ασφαλιστέες αποδοχές για κύρια σύνταξη, όπως αυτές 

προκύπτουν από τον συνδυασμό των άρθρων 5 και 8 του ν. 4387/2016 και έχει 

αποτυπωθεί στις περ. Α1 του Κεφαλαίου Ι της υπ. αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31-03-2017 

(ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) κοινής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών και του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σχετ. 

η Φ80020/45578/Δ15.780/16-06-2017 εγκύκλιός μας). 

Τέλος, για αυτούς που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), βάση υπολογισμού για 

τον υπολογισμό της εισφοράς, αποτελούν οι αποδοχές που προσδιορίζονται στο αρθ. 

38 του ν. 4387/2017, ήτοι οι πάσης φύσεως αποδοχές, με εξαίρεση τις κοινωνικού 

χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς 

αναπηρίας. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους αρμόδιους 

εκκαθαριστές των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των 

κοινοποιούμενων διατάξεων. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω 

διευκρίνιση.  
 

 

 

                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      

               ΚΑΙ                

                     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 

 

 

                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :  

1. Γραφείο κας Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  

3. Γραφείο κας Γεν. Γραμ. Κ.Α. 

4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Κ.Α. 

5. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Ο.Υ. 

6. Όλες τις Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα της   

Γ.Γ.Κ.Α. 

7. ΙΡΙΔΑ 

8. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης - Τμήμα Εφάπαξ 
    Παροχών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 

ΠΡΟΣ: 

   

1. ΕΤΕΑΕΠ  

Γραφείο Διοικητή 

Φιλελλήνων 13-15 

Αθήνα 105 57 

 

2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

(Για να ενημερώσει υποχρεωτικά τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. 

αναφορικά με τους υπαλλήλους τους που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς εφάπαξ 

παροχών του ν. 103/75) 

Σταδίου 27,  101 83  Αθήνα 

 

3. Όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία  

(Για να ενημερώσουν υποχρεωτικά: 

 -τις Δ/νσεις Διοικητικού και Οικονομικού τους 

 -τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν, και 

 -τα ΝΠΔΔ που έχουν μετατραπεί σε Α.Ε., 

αναφορικά με τους υπαλλήλους τους που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς εφάπαξ 

παροχών του ν. 103/75). 

 

4. Γενική Δ/νση Πρόνοιας (ΓΔ5) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. 

Αλληλεγγύης (για να ενημερώσει τα ΝΠΔΔ που εποπτεύει αναφορικά με τους υπαλλήλους τους 

που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς εφάπαξ παροχών του ν. 103/75) 

 

5. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔ2) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών (Δ8), Τμήμα Μισθοδοσίας                                      

 

6. ΕΦΚΑ 

     α. Γραφείο Διοικητή 

         Αγ. Κωνσταντίνου 8  

         102 41 Αθήνα  

     β. Γραφείο Υποδιοικητή κ. Δ. Τσακίρη 

         Αγ. Κωνσταντίνου 8  

         102 41 Αθήνα    

 
 
ΚΟΙΝ: Εθνική Αναλογιστική Αρχή         
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