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ΠΡΟΣ : 3η ΔΥΠΕ Μακεδονίας
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Αριστοτέλους 16,
Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη

Θέμα: «Ασφαλιστικές κρατήσεις "παλαιών ασφαλισμένων" Υγειονομικών»
Σχετ.: 1. Το από 17-10-2017 ηλεκτρονικό σας μήνυμα

2. Ηυπ. αρίθμ. Φ.80020/34576/Δ15.537/7-8-2017 εγκύκλιος (ΑΔΑ ΩΚΝΧ465Θ1Ω-8ΙΛ).

Σε απάντηση του ηλεκτρονικού σας μηνύματος, με το οποίο διατυπώσατε
ερωτήματα για τις εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι μόνιμοι και ΙΔΑΧ
"παλαιοί ασφαλισμένοι' υγειονομικοί, υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του
ΕΤΕΑΕΠ (πρ. ΤΣΑΥ), σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, όπως
ισχύει μετά από την τροποποίησή της με το άρθ. 96 του ν. 4461/2017,
προσδιορίστηκαν οι πόροι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
καθορίστηκαν το ύψος και η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.
Όπως ειδικότερα αναλύεται στην περίπτωση Γ της σχετικής εγκυκλίου (σχετ. 2),
τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 96, «Για το ύψος και τον τρόπο
υπολογισμού των εισφορών των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων μισθωτών, εφαρμόζονται οι
επιμέρους καταστατικές διατάζεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών
προνοίας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π...», δεν καταλαμβάνουν τους ασφαλισμένους του κλάδου

εφάπαξ παροχών του πρ. ΕΤΑΑ, αφού το εδάφιό αυτό αναφέρεται σε “παλαιούς”
ασφαλισμένους (πρώην) φορέων πρόνοιας μισθωτών.
Επομένως, από 1-1-2017 η κράτηση των "παλαιών ασφαλισμένων" Υγειονομικών
υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην Τομέα Πρόνοιας
Υγειονομικών),
ανέρχεται στο ποσοστό
εισφοράς των
αυτοτελούς
απασγολούιιενων 4 %.
*
2. Ως αποδοχές για την βάση υπολογισμού για τα ανωτέρω πρόσωπα που
υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου,
νοούνται οι ασφαλιστέες αποδοχές για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προκύπτουν
από τον συνδυασμό των άρθρων 5 και 8 του ν. 4387/2015.
Εξυπακούεται ότι μετά από την ψήφιση του άρθρου 3 του ν. 4488/2017, οι
αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζεται η ανωτέρω κράτηση, για όσους αμείβονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α' 74), είναι οι μηνιαίες τακτικές
αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, με εξαίρεση την
προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.
3. Για τους "παλαιούς ασφαλισμένους" υγειονομικούς με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η κράτηση ποσοστού 4 % υπέρ του πρ.
ΤΣΑΥ διενεργείται στις αποδοχές που προσδιορίζονται στο αρθ. 38 του ν.

*

4387/2017, ήτοι στις πάσης φύσεως αποδοχές, με εξαίρεση τις κοινωνικού
χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς
αναπηρίας.
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