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ΠΡΟ : ΕΦΚΑ 
 

               Γπαθείο κ. Διοικηηή 
 

              Αγ. Κωνζηανηίνος 8 

               102 41 Αθήνα 

 

 

ΚΟΙΝ. : ΕΦΚΑ 
 

               Γενική Διεύθςνζη Ειζθοπών 

               και Ελέγσων 
 

               αηωβπιάνδος 18 

              104 32 Αθήνα 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ Ειδικήρ Πποζαύξηζηρ καη’ εθαπμογή ηος 

άπθπος 44 παπ. 14 έωρ 17 ηος ν.3986/2011» 

 

 

 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 14 έσο 17 ηνπ λ.3986/2011 (Α΄ 152), από 

1/7/2011 (άξζξν 20 παξ. 5α θαη β ηνπ λ.4019/2011, Α΄ 216) ηξνπνπνηήζεθε ν ηξόπνο 

ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηεο Δηδηθήο Πξνζαύμεζεο ηνπ πξώελ 

ΤΣΜΔΓΔ. 
 

 Σπγθεθξηκέλα, γηα ηνπο κέρξη 31/12/1992 αζθαιηζκέλνπο (παιαηνί 

αζθαιηζκέλνη) πξνβιέθζεθε πξόζζεηε κεληαία εηζθνξά ύςνπο 2% επί ηνπ πνζνύ ηεο 

1
εο

 αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ηνπ π.δ. 124/1993 (Α΄ 54), όπσο ίζρπε, θαη γηα ηνπο από 

1/1/1993 αζθαιηζκέλνπο (λένη αζθαιηζκέλνη) πξνβιέθζεθε ε ππνρξεσηηθή ηνπο 

κεηάηαμε αλά 3εηία ζε αλώηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία. 
 

 Τν πξώελ ΔΤΑΑ – ΤΣΜΔΓΔ δελ πξνρώξεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ 

ξπζκίζεσλ, δεδνκέλνπ όηη εθθξεκνύζε ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

αίηεζε αθύξσζεο από ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΤΔΔ) θαη άιια πξόζσπα. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αξηζ. 117/2015 απόθαζεο ηνπ αλσηέξσ Γηθαζηεξίνπ, κε ηελ 

νπνία απνξξίθζεθε ε αίηεζε αθύξσζεο, ηέζεθε δήηεκα αλαδξνκηθήο θαηαβνιήο ησλ 

ζρεηηθώλ πνζώλ. 
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Σην πιαίζην απηό ζεζπίζηεθε ε ξύζκηζε ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4331/2015 

(Α΄ 69) από ηελ νπνία πξνβιέπεηαη όηη νη αλαδξνκηθέο νθεηιέο εηζθνξώλ ησλ κέρξη 

31/12/1992, θαζώο θαη ησλ από 1/1/1993 αζθαιηζκέλσλ πξνο ηνπο Τνκείο ηνπ πξώελ 

ΔΤΑΑ, πνπ αθνξνύλ ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/7/2011 κέρξη 31/12/2014 θαη έρνπλ 

πξνθύςεη από ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ ηνπ λ.3986/2011, θαηαβάιινληαη ζε 

ηζόπνζεο δόζεηο, ρσξίο ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ πνηλώλ ιόγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ 

εμόθιεζή ηνπο. 
 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο αξηζ. 122/2016 γλσκνδόηεζεο ηνπ 

Ννκηθνύ Σπκβνύιηνπ ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ.4331/2015, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ πξώελ ΔΤΑΑ απνθάζηζε, κε ηελ αξηζ. 

398/2016 απόθαζή ηνπ, ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα γηλόηαλ ε είζπξαμε ησλ 

αλαδξνκηθώλ νθεηιώλ από ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ ηνπ λ.3986/2011 ιόγσ 

ηεο δηθαζηηθήο εθθξεκόηεηαο. Δηδηθόηεξα γηα ηνπο ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλνπο 

(αζθαιηζκέλνπο πξηλ θαη κεηά ηελ 1/1/1993) απνθαζίζηεθε ε είζπξαμε ησλ αλαδξνκηθώλ 

νθεηιώλ ζε 8 εμακεληαίεο δόζεηο κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ εηδνπνηεηεξίσλ κε ιήμε ζην 

ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνύ εμακήλνπ, αξρήο γελνκέλεο από ην Β΄ εμάκελν ηνπ έηνπο 

2016. 
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 4 ηνπ λ.4387/2016 (Α΄ 85) ε Δηδηθή 

Πξνζαύμεζε θαηαξγήζεθε αλαδξνκηθά από 1/1/2016. Σπλεπώο, θαηά ηελ θαηάξγεζε ηεο 

Δηδηθήο Πξνζαύμεζεο ε είζπξαμε ησλ αλσηέξσ αλαδξνκηθώλ νθεηιώλ εθθξεκνύζε. Ωο εθ 

ηνύηνπ, δελ ζπληξέρεη πιένλ ιόγνο είζπξαμεο ησλ ελ ιόγσ νθεηιώλ γηα ηελ Δηδηθή 

Πξνζαύμεζε από ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ ξπζκίζεσλ λ.3986/2011. 

 

 

 

 

                           Ο Τθςποςπγόρ Επγαζίαρ, Κοινωνικήρ 

       Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ  

    

   

 

 

                    Α. Πεηπόποςλορ 

 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γπαθείο κ. Τθςποςπγού 

2. Γπαθείο καρ Γεν. Γπαμμαηέα 

3. Γπαθείο κ. Γεν. Δ/νηη Κ.Α. 

4. Δ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ  

και Ειζθοπών (Δ15)  – Σμήμα Δ΄ 
 

 

Θεωπήθηκε για ηην ακπίβεια 
 

Ο πποϊζηάμενορ ηηρ γπαμμαηείαρ 


