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       ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓOΥΣΑ 
         
       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ : 9 
 
 
Αθήνα,       05/03/2018  
Αρ. Πρωτ:  317405 
              
 
                   ΠΡΟΣ:  
 
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α' 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
    Κάνιγγος 29, Τ.Κ . 10110 Αθήνα 
 
2. Η.ΔΙ.Κ.Α  Α.Ε 
    Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών 
    Υποδιεύθυνση : Υποστήριξης Πελατών  
    Λυκούργου 10, Τ.Κ. 11745 Αθήνα 
 
3. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ 
    Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα 
 
4. <<  Ίριδα >>, Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 10561 Αθήνα 
  

 

ΘΕΜΑ: '' Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση 

διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ''. 

 

  Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρο 234 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 

94/27.05.2016 τ.Α)', με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του 

Ν. 4387/2016 καθώς και το με αρ.πρωτ. Φ80000/οικ.9187/183/14.02.2018 έγγραφο του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΨΒ3Ο465Θ1Ω-Χ09), με το 

οποίο παρέχονται οδηγίες, αφενός, για τον τρόπο υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης για τους 

ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν βάσει των 
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ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016 και αφετέρου, σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης 

στην Ειδική Προσαύξηση μετά την 01.01.2016. 

 

 

Συν/να : α) ΦΕΚ 94 Α΄/27.05.2016 (σελ. 2657,2795 ) 

             β) Το αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.9187/183/14.02.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ 

                 (ΑΔΑ: ΨΒ3Ο465Θ1Ω-Χ09). 

                 

                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

                                                                       

 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ 

 ΤΜΗΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

        Π.ΚΑΤΩΠΟΔΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ : Α΄ 
 
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα 
Τηλέφωνο : 2131516791, 2131516790 
FAX : 210 - 3368116 

 

  Αθήνα,             14/2/ 2018 
 
 
Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.9187/183 
 
 
ΠΡΟΣ : 1. ΕΦΚΑ 
 

               Γενική Διεύθυνση Απονομής 
               Συντάξεων 
 

               Ακαδημίας 22 
               106 71 Αθήνα 
 
  
               2. ΕΦΚΑ                                

               Περιφερειακή Διεύθυνση 
               Συντάξεων και Ασφάλισης 
               του Τομέα Μηχανικών και  
               Εργοληπτών Δημοσίων  
               Έργων 
 

                Π.Π. Γερμανού 3 – 5 
                105 61 Αθήνα 
 

 
 
 
ΘΕΜΑ : «Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ» 
 
 
 Από τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12-5-
2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 234 παρ. 10 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

94/27-5-2016), καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης για τους 

ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν βάσει 

των ρυθμίσεων του ν.4387/2016.  
 
 Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ – 
ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση 

του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ της Ειδικής 

Προσαύξησης, η επιπλέον παροχή που δικαιούνται θα υπολογίζεται για κάθε έτος 

καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε 

ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την 

περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη της βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής 

σύνταξης 
. 
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 Α. Υπαγόμενα στην κοινοποιούμενη ρύθμιση πρόσωπα 
 
 Ο νέος τρόπος υπολογισμού της παροχής για το χρόνο ασφάλισης στην Ειδική 

Προσαύξηση μέχρι 31/12/2015 αφορά ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ για 

τους οποίους η κύρια σύνταξη πρόκειται να υπολογιστεί με βάση το νέο καθεστώς 

υπολογισμού που προβλέπεται από το ν.4387/2016 (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), 

σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. Φ.80000/οικ.29713/779/30-6-2016 
εγκύκλιο (ΑΔΑ : ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9). 
 
 
 Β. Υπολογισμός συντάξιμου μισθού 
 
 Ο συντάξιμος μισθός για τον υπολογισμό της παροχής προκύπτει λαμβάνοντας 

υπόψη τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, εφαρμοζομένων αναλόγως 

των ρυθμίσεων του άρθρου 28 του ν.4387/2016, όπως ισχύει. 
 
  
 Γ. Υπολογισμός συντελεστή αναπλήρωσης 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η επιπλέον παροχή που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι της 

Ειδικής Προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς με 

ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον 

εισφοράς.  
 

Για τον καθορισμό των επιπλέον μονάδων ασφαλιστικής εισφοράς που έχουν 

καταβληθεί λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ασφαλίστρου της Ειδικής Προσαύξησης 

όπως αυτό προβλέπεται από 1/1/2007, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ειδικής 

Προσαύξησης, βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.3518/2006. Συνεπώς, για το σύνολο του 

χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση, πριν και μετά την 1/1/2007, θεωρείται ότι 

οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει 12 επιπλέον μονάδες ασφαλιστικής εισφοράς. Στις 

περιπτώσεις όμως που για εμμίσθους ασφαλισμένους, για χρόνο ασφάλισης πριν την 

1/1/2007, προβλέπεται υψηλότερο ασφάλιστρο (ασφαλισμένου και εργοδότη), για 

λόγους χρηστής διοίκησης, θα λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ασφάλιστρο. 
 

Για το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 έως 31/12/2015, εφόσον έχει καταβληθεί 

η προβλεπόμενη από το άρθρο 44 παρ. 14 του ν.3986/2011 πρόσθετη εισφορά ύψους 2%, 

αυτή συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης. 
 

 
Παράδειγμα 1: Παλαιός ασφαλισμένος του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ασφαλισμένος 

στην Ειδική Προσαύξηση από 1/7/1979 έως 31/12/2015. Κατά το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία, εκτός του χρονικού 

διαστήματος από 1/1/2002 έως 31/12/2004 που κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές 

μισθωτού. Ο ανωτέρω ασφαλισμένος υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης την 31/12/2016. 

Ο συντελεστής αναπλήρωσης για την παροχή της Ειδικής Προσαύξησης υπολογίζεται ως 

εξής: 
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Έτος Έτη 

Καταβολής 
Μηνιαίο 

Ασφάλιστρο 
Μονάδες επιπλέον 

καταβληθείσας εισφοράς 
1979 1/2 12% 12 x 1/2 = 6 

1/1/1980 έως 

31/12/2001 22 12% 12 x 22 = 264 

1/1/2002 έως 

31/12/2004 3 19,33% 19,33 x 3 = 57,99 

1/1/2005 έως 

31/12/2015 11 12% 11 x 12 = 132 

Πρόσθετη 

Εισφορά από 

1/7/2011 έως 

31/12/2015 

4 ½  2% 4 ½  x 2 = 9 

Σύνολο  468,99 
 

Συνολικά έχουν καταβληθεί 468,99 επιπλέον μονάδες εισφορές στο σύνολο του 

χρόνου ασφάλισης (1/7/1979 έως 31/12/2015) και ο συντελεστής αναπλήρωσης 

καθορίζεται σε 35,17% (468,99 x 0,075). 
 
 

 Δ. Προσμέτρηση αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης 
 
 Χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί στον καταργηθέντα ΕΛΠΠ ή στην 

Ειδική Προσαύξηση βάσει των οικείων διατάξεων λαμβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, εφόσον η αναγνώριση έχει γίνει μετά την 1/1/2002, 

Για τον καθορισμό του συντελεστή αναπλήρωσης λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση, 
ανεξάρτητα εάν η αναγνώριση έχει γίνει πριν ή μετά την 1/1/2002. 
  

Για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, το συνολικό ποσό που έχει 

καταβληθεί για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης, αναγόμενο σε μηνιαίο εισόδημα 

βάσει του προβλεπόμενου για την αναγνώριση ασφαλίστρου, προστίθεται στο μηνιαίο 

εισόδημα του έτους υποβολής της αίτησης αναγνώρισης και προσαυξάνεται κατά τον 

τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.4387/2016, ανεξάρτητα εάν η 

καταβολή της εισφοράς αναγνώρισης γίνει εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις ή με 

παρακράτηση από την σύνταξη. 
 

Για τον υπολογισμό του συντελεστή αναπλήρωσης, θεωρείται ότι για 

αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης, τόσο με τις διατάξεις του άρθρου 40 του 

ν.3996/2011 όσο και με άλλες διατάξεις, έχει καταβληθεί ασφάλιστρο ύψους 12%. 
 

Παράδειγμα 2: Ο ασφαλισμένος του προηγούμενου παραδείγματος έχει αναγνωρίσει: 
α) 2 έτη ασφάλισης με αίτηση που έχει υποβληθεί το 1991. Στην περίπτωση αυτή, το 

ύψος του μηνιαίου ασφαλίστρου για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ανέρχεται σε 12%. 
β) 2 έτη σπουδών, βάσει του άρθρου 40 του ν.3996/2011, με αίτηση που έχει υποβληθεί 

το 2011. Στην περίπτωση αυτή το ύψος του μηνιαίου ασφαλίστρου για κάθε 

αναγνωριζόμενο μήνα ανέρχεται σε 12%. 
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Υπολογισμός συντελεστή αναπλήρωσης 
 

Για την αναγνώριση του έτους 1991 έχουν καταβληθεί 24 επιπλέον μονάδες 

εισφοράς (2 έτη x 12 μονάδες ασφάλισης). 
Για την αναγνώριση του έτους 2011 έχουν καταβληθεί 24 επιπλέον μονάδες 

ασφάλισης (2 έτη x 12 μονάδες ασφάλισης). 
Με βάση τον συνολικό πραγματικό χρόνο ασφάλισης έχουν συμπληρωθεί 468,99 

επιπλέον μονάδες εισφοράς (1/7/1979 έως 31/12/2015) και προστίθενται 48 μονάδες (24 
μονάδες από την αναγνώριση του 1991 και 24 μονάδες από την αναγνώριση του 2011). 
Συνολικά, για τον πραγματικό και τον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης έχουν 

καταβληθεί 516,99 επιπλέον μονάδες εισφοράς, και ο συντελεστής αναπλήρωσης 

καθορίζεται σε 38,77% (516,99 x 0,075). 
 

 
 

 Ε. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση μετά την 

1/1/2016 
 
 Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3996/2011 δόθηκε το δικαίωμα 

αναγνώρισης των προβλεπόμενων από το ανωτέρω άρθρο χρόνων ασφάλισης, για τα 

πρόσωπα που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με προϋποθέσεις που διαμορφώθηκαν με 

βάση το άρθρο 10 του ν.3863/2010. 
 

 Η ανωτέρω όμως δυνατότητα, μετά την κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης με 

το άρθρο 94 παρ. 4 του ν.4387/2016, παύει να υφίσταται. Κατ’ εξαίρεση, στο πλαίσιο της 

χρηστής διοίκησης και δεδομένου ότι η κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης έγινε 

αναδρομικά από 1/1/2016, αιτήσεις για αναγνώριση χρόνων ασφάλισης που έχουν 

υποβληθεί από 1/1/2016 έως και 12/5/2016 θα διεκπεραιώνονται από την Υπηρεσία σας 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 του ν.3996/2011, εφόσον οι ασφαλισμένοι 

δεν τις ανακαλέσουν. 
 

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
            Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
   
 

 
                    Α. Πετρόπουλος 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
2. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως 
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντη Κ.Α. 
4. Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών 
5. Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης  
6. Δ/νση Πρόσθετης και Επαγγ. Ασφάλισης 
7.Δ/νση Ειδ.θεμάτων Ασφ & Παροχών 
 

 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 
 

Ο προϊστάμενος της γραμματείας 
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