
 
                 ∆ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ∆ΩΝ                  
ΤΜΗΜΑΤΑ            : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
                                 : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ  
                                 : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ 
                                   ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  

 

      
 
     Αθήνα      17/2/2009 
 
     Αριθµ. Πρωτ. 
     Α40/1 
 
     ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
     ΑΡ. :  14 
 
      
     ΠΡΟΣ: 
     Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα  
     Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
     (Τµ. Εσόδων) 
 

          
 
ΘΕΜΑ :  «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του 

ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης» 
 

 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις της περ. ι΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του 

ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276/τ.Α΄/11-12-2007) «Αύξηση συντάξεων του ∆ηµοσίου από 
το έτος 2007 και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουµε τα εξής : 

Το επίδοµα θέσης ευθύνης της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.3205/03 ή 
το επίδοµα θέσης ευθύνης των περ. Γ΄ και ∆΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄ 
αριθµ. 2/70481/0022/15-4-2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1874/Β΄), 
που χορηγείται στους πολιτικούς δηµοσίους υπαλλήλους προϊσταµένους 
οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, υπόκειται, από 1ης Ιανουαρίου 2008, 
σε κράτηση για κύρια σύνταξη κατά περίπτωση, ανεξάρτητα εάν οι υπάλληλοι 
αυτοί αποχωρούν από τις θέσεις αυτές. Επί συρροής αξιώσεων για υπολογισµό των 
εν λόγω επιδοµάτων από δύο βαθµίδες, λαµβάνεται υπόψη µόνο το ποσό που 
αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθµίδα. 

Με το άρθρο 7 του ιδίου νόµου ορίζεται ότι, οι διατάξεις των 
προηγουµένων άρθρων (δηλ. και του άρθρου 4) εφαρµόζονται αναλόγως και για 
τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.∆.∆., που διέπονται από το ίδιο 
µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, ανεξάρτητα εάν οι 
συντάξεις τους βαρύνουν το ∆ηµόσιο ή τους οικείους φορείς. 

 



 
 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Προκειµένου να αποσαφηνισθεί ο τρόπος εφαρµογής των 
συγκεκριµένων διατάξεων κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε τα κατωτέρω : 

 
Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3205/03 ορίζεται ότι, στους 

προϊσταµένους οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για 
όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης, το οποίο 
ορίζεται κατά βαθµίδα θέσης ως εξής : 

 
      Προϊστάµενοι ∆ιοίκησης : 
1. Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων ∆ιοίκησης, εκατόν τριάντα (130 €).  
2. Προϊστάµενοι Υποδιευθύνσεων ∆ιοίκησης (υποδιευθυντές) και 

επιθεωρητές που δεν προΐστανται ∆ιευθύνσεων, εβδοµήντα  
(70 €).  

3. Προϊστάµενοι Τµηµάτων ∆ιοίκησης, εξήντα πέντε (65 €). 
 
Β) Στις περιπτώσεις Γ΄ και ∆΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθµ. 

2/70481/0022/15-4-2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορίζεται ότι το 
επίδοµα θέσης ευθύνης των Προϊσταµένων Γενικών ∆/νσεων Υπουργείων και 
Περιφερειών, ∆ικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισµών και του Ο.Α.Ε.∆., όπως 
και των Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. ανέρχεται σε 
διακόσια πέντε (205 €). 

 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ  ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΜΙΣΘΩΤΩΝ ( ΙΚΑ – ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ ) 
ΝΥΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  ΤΟΥ  Τ. Ε. Α .∆ .Υ   (σχ.εγκ. 84/08 ∆/σης 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).  
  

Σύµφωνα  µε τις καταστατικές διατάξεις της παρ. 5  εδ. α’ του άρθρου 
55 του Ν.1140/81 του εντασσόµενου (από 1/8/08) Τοµέα στο Τ.Ε.Α.∆.Υ (τ. 
Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ.–Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), η µηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων του  
ανέρχεται σε ποσοστό 3% και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων 
υπολογίζονται κάθε φορά οι καταβλητέες προς τον φορέα Κύριας ασφάλισης 
εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.  

Οι αποδοχές δηλ. που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των 
εισφορών του τ. Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ.–Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (ασφαλιστέες αποδοχές), είναι 
ίδιες µε αυτές που λαµβάνει υπόψη του ο Κύριος φορέας ασφάλισης για τον 
αντίστοιχο υπολογισµό των εισφορών του για τον Κλάδο σύνταξης. 
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Κατόπιν τούτου, παρά το γεγονός ότι οι κοινοποιούµενες διατάξεις 

αναφέρουν  ρητά ότι, το επίδοµα θέσης ευθύνης, που προβλέπεται µε την παρ. 1 
του άρθρου 13 του Ν.3205/2003 και τις περιπτώσεις Γ’ και ∆’ της παρ.1 του 
άρθρου 1 της υπ’αριθµ.2/70481/0022/15-4-2004 Κοινής Υπουργικής απόφασης,  
των δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων  καθώς και των υπαλλήλων των ΟΤΑ και 
ΝΠ∆∆ που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό 
καθεστώς (άρθ.7 του Ν.3620/07), υπόκειται από 1/1/2008 σε κράτηση για κύρια 
σύνταξη,  επεκτείνεται η  εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων  και στους 
ασφαλισµένους   του   τέως  Επικουρικού   Κλάδου   Ι.Κ.Α. –  Ε.Τ.Α.Μ. – 
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σύµφωνα µε τις οδηγίες  της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (σχετ. το υπ’αριθµ.Φ21021/8394/290/17-4-2008 έγγραφό της )  
δεδοµένου ότι, η ανωτέρω αναφερθείσα ειδική καταστατική διάταξη του  τ. 
Κλάδου παραπέµπει ευθέως στις ασφαλιστέες αποδοχές που λαµβάνονται ως 
βάση υπολογισµού των εισφορών στο φορέα Κύριας Ασφάλισης.  

Κατά συνέπεια, εφόσον το επίδοµα θέσης ευθύνης συµπεριλαµβάνεται 
στις  αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται κάθε φορά οι καταβλητέες προς τον 
φορέα Κύριας Ασφάλισης εισφορές για τον Κλάδο σύνταξης, το εν λόγω ποσό θα 
υπόκειται και σε ανάλογη κράτηση για επικουρική σύνταξη υπέρ του τ. Κλάδου 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από 1-1-2008. 

 
   Επισηµαίνουµε ότι : 

1. Η κράτηση κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης στο επίδοµα θέσης 
ευθύνης αφορά περιοριστικά µόνο τους τακτικούς υπαλλήλους µε 
ασφάλιση στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς (ν.3163/55 και ν.δ. 
4277/62) οι οποίοι είναι «παλαιοί» ασφαλισµένοι (ασφαλισµένοι σε 
οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα µέχρι 31/12/92).  
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι, για τους τακτικούς υπαλλήλους µε ασφάλιση στο 
«κοινό» καθεστώς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (α.ν. 1846/51), οι οποίοι είτε είναι 
«παλαιοί», είτε είναι «νέοι» ασφαλισµένοι, καθώς και για τους υπαλλήλους 
µε ασφάλιση στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς ν.3163/55 και ν.δ. 
4277/62 οι οποίοι είναι «νέοι» ασφαλισµένοι (ασφαλισµένοι για πρώτη φορά 
µετά την 1/1/93), γίνονται κρατήσεις και στο επίδοµα θέσης ευθύνης 
δεδοµένου ότι ασφαλίζονται στο σύνολο των αποδοχών τους µε εξαίρεση 
µόνο του κινήτρου απόδοσης.  
 

2. Επί συρροής αξιώσεων για τον υπολογισµό των εν λόγω επιδοµάτων από δύο 
βαθµίδες και µέχρι να εκδοθεί νεότερη διευκρινιστική οδηγία από το Γενικό 
Λογιστήριο, θεωρούµε ότι, η κράτηση κύριας και επικουρικής σύνταξης στο 
επίδοµα θέσης ευθύνης θα γίνεται στο πράγµατι καταβαλλόµενο ποσό. 
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Για τους τακτικούς υπαλλήλους που ασφαλίζονται στο Ειδικό 

Συνταξιοδοτικό Καθεστώς (ν.3163/55 και ν.δ.4277/62), για τον κλάδο 
κύριας σύνταξης, η κράτηση στο επίδοµα θέσης ευθύνης υπολογίζεται σε 
συνολικό ποσοστό ασφάλισης 32%, που επιµερίζεται σε 6,67% ποσοστό 
ασφαλισµένου και 25,33% ποσοστό εργοδότη (Κ.Π.Κ. : 507). 

2. Για τους τακτικούς υπαλλήλους που ασφαλίζονται στο Ειδικό 
Συνταξιοδοτικό Καθεστώς (ν.3163/55 και ν.δ. 4277/62), για τους κλάδους 
σύνταξης κύριας και επικουρικής στο  τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. -  
Ε.Τ.Ε.Α.Μ., η κράτηση στο επίδοµα θέσης ευθύνης υπολογίζεται σε 
συνολικό ποσοστό ασφάλισης 38%, που επιµερίζεται σε 9,67% ποσοστό 
ασφαλισµένου και 28,33% ποσοστό εργοδότη (Κ.Π.Κ. : 506). 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
Οι διαφορές (αποδοχών και εισφορών), που προκύπτουν από την 

εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων πρέπει να καταχωρηθούν στην Α.Π.∆. µε 
ξεχωριστή εγγραφή για κάθε εργαζόµενο, µε τύπο αποδοχών : (09) αναδροµικά 
και συµπληρωµένα απαραιτήτως τα πεδία «ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ», «ΑΠΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» και «ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.». 

Τα πεδία «ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ», «ΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ», 
«ΚΥΡΙΑΚΕΣ», «ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» και «ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ» δεν 
συµπληρώνονται. 

 Οι εν λόγω διαφορές θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες, αν 
καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.∆. που περιλαµβάνει τη µισθολογική 
περίοδο του Σεπτεµβρίου 2009 (Γ΄τρίµηνο 2009), µε καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής της Α.Π.∆. µέσω διαδικτύου 31/10/09. 

 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι αντίστοιχες εισφορές χρονικής περιόδου 1/1/08 -  30/9/09 οι οποίες 

θα εισπραχθούν µε γραµµάτιο είσπραξης µισθολογικής περιόδου 9/09, 
απαλλάσσονται από πρόσθετα τέλη εάν καταβληθούν µέχρι 30/11/09. Εφόσον 
καταβληθούν µετά την ηµεροµηνία αυτή θα επιβαρυνθούν µε πρόσθετα τέλη κατά 
τα γνωστά (εγκ. 14/04). 

 
Συν/να :  2  φύλλα 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                               Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &                     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 
 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
 
     Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ                                                        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 
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                                 Ν. 3620/2007 
(ΦΕΚ 276/τ. Α΄/11-12-2007) 

 
                                     Άρθρο 4 
 
                                         παρ. 4 περ. ι΄ 
 

4. Μετά την περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως 
ισχύει, προστίθενται από 1ης Ιανουαρίου 2008 περιπτώσεις θ΄ και ι΄, ως 
εξής : 
ι) για τους πολιτικούς δηµοσίους υπαλλήλους προϊσταµένους οργανικών 
µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, το επίδοµα θέσης ευθύνης της παρ. 1 
του άρθρου 13 του ν.3205/2003 ή το επίδοµα θέσης ευθύνης των 
περιπτώσεων Γ΄ και ∆΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθµ. 
2/70481/0022/15-4-2004 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1874/Β΄), 
κατά περίπτωση, ανεξάρτητα εάν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές. Επί 
συρροής αξιώσεων για υπολογισµό των εν λόγω επιδοµάτων από δύο 
βαθµίδες, λαµβάνεται υπόψη µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην 
ανώτερη βαθµίδα». 
 
                                              παρ. 5 περ. γ. 
 
γ. Τα επιδόµατα ή οι αποζηµιώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 
αυτού υπόκεινται από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε κράτηση για κύρια 
σύνταξη υπέρ ∆ηµοσίου. 
 

                                          Άρθρο 7 
 

                                                    παρ. 1 
 
1. Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων εφαρµόζονται αναλόγως και 
για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.∆.∆. που 
διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό 
καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το ∆ηµόσιο είτε τους 
οικείους φορείς.  
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