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Θέµα: «Ενηµέρωση επί του εγγράφου του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλου για τις ασφαλιστικές
εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ»

 
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλος, αποδεχόµενος την υπ’ αριθµόν 198/2017 Γνωµοδότηση
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εξέδωσε το υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου Δ.15/
Δ'/27715/ 722/01.10.2018 έγγραφό του µε θέµα «Ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου
Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ».

Τα κυριότερα σηµεία του ως άνω εγγράφου έχουν ως εξής:
1. Τα προβλεπόµενα στην ως άνω γνωµοδότηση εφαρµόζονται στο σύνολο

των ασφαλισµένων του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, ανεξάρτητα εάν έχουν υποβάλει
ή όχι αίτηση διαγραφής από τον Κλάδο και επιστροφής ή συµψηφισµού των
καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, ή το σχετικό αίτηµα έχει ανακληθεί, και
ανεξάρτητα του χρόνου υπαγωγής τους στον Κλάδο.

2. Οφειλές (κεφάλαιο και προσαυξήσεις) που αφορούν σε χρόνο ασφάλισης
στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων µέχρι και 31.12.2015 (ηµεροµηνία κατάργησης του
Κλάδου σύµφωνα µε το Ν. 4387/2016) δεν αναζητούνται, ανεξαρτήτως του ύψους της
οφειλής, και χωρίς να εξετάζεται εάν έχει υποβληθεί ή όχι αίτηµα διαγραφής από
τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων και επιστροφής ή συµψηφισµού των
καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών.

Φαίνεται συνεπώς ότι:
α) Όσοι έχουν σταµατήσει για οιονδήποτε λόγο να καταβάλουν εισφορές στον

Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, θα λάβουν την προσαύξηση που προβλέπεται στο άρθρο
94 παρ. 5 του Ν. 4387/2016 ως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 234 παρ. 11 του Ν.
4389/2016, µε βάση µόνο τα χρόνια που κατέβαλαν εισφορές.

β) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί οποτεδήποτε για χρόνο ασφάλισης στον
Κλάδο Μονοσυνταξιούχων δεν επιστρέφονται και ο σχετικός χρόνος ασφάλισης
αξιοποιείται για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη.

γ) Ο ασφαλισµένος, ο οποίος ουδέν ποσό εισφοράς όφειλε στον Κλάδο
Μονοσυνταξιούχων έως την 31.12.2015, όταν συνταξιοδοτηθεί , θα λάβει κανονικά
την προσαύξηση που προβλέπεται σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη.

3. Εάν ο ασφαλισµένος έχει υποβάλει αίτηµα διαγραφής από τον Κλάδο
Μονοσυνταξιούχων και συµψηφισµού των καταβληθεισών ασφαλιστικών
εισφορών µε τις ασφαλιστικές εισφορές των λοιπών κλάδων ασφάλισης (κύρια
σύνταξη, υγειονοµική περίθαλψη, εφάπαξ παροχή), και εφόσον το σχετικό αίτηµα δεν
έχει ανακληθεί, είναι δυνατός ο αιτούµενος συµψηφισµός µόνο µε οφειλόµενες
ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης (κεφάλαιο και προσαυξήσεις).
Στην περίπτωση αυτή, οι ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο κύριας σύνταξης δεν
επιβαρύνονται µε τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης καταβολής από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµψηφισµού και µετά.

4. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος σε µεταγενέστερο χρόνο επιθυµεί να
εξοφλήσει την οφειλή του προς τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων µπορεί να υποβάλει
αίτηµα για εξόφληση µέχρι 31.12.2019 ή µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης
συνταξιοδότησης εάν το αίτηµα συνταξιοδότησης υποβληθεί µέχρι 31.12.2019, και ο
σχετικός χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής.
Εντός των ανωτέρω προθεσµιών µπορεί το σχετικό αίτηµα να ανακληθεί.

Στην περίπτωση αυτή εξοφλείται το σύνολο της οφειλής προς τον Κλάδο



Μονοσυνταξιούχων, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων.
Το ποσό της οφειλής εξοφλείται είτε εφάπαξ, µέχρι το τέλος του δεύτερου

µήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, είτε σε 3 διµηνιαίες δόσεις, µε την
πρώτη δόση να καταβάλλεται µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την κοινοποίηση
της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής τα σχετικά ποσά
επιβαρύνονται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.

5. Όσον αφορά στον υπολογισµό της συνταξιοδοτικής παροχής που θα
χορηγηθεί από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων µε βάση το χρόνο ασφάλισης για τον
οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του άρθρου 94 παρ. 5 του Ν. 4387/2016 ως ισχύει, οι οποίες ορίζουν ότι: «5. Ο Κλάδος
Μονοσυνταξιούχων του Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ)
καταργείται από 1.1.2016. Για τους ασφαλισµένους που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και
έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, η επιπλέον
παροχή 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 αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαµβάνοντας
υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 33
εφαρµόζονται αναλόγως».

Είµαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 
Με εκτίµηση

 
Ηλίας Ανδρ. Δηµητρέλλος
Νοµικός Σύµβουλος
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