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    2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
    ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
    ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
    Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 

                     10110 - Αθήνα 
      
 

      

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 
του ν.  4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και 

σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. 
 
 

         Με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του ν. 4387/2016, προσδιορίζονται οι 

συντάξιμες αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται το ανταποδοτικό μέρος της 

σύνταξης και επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου 

και εργοδότη.   

 Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών και τη σχετική πληροφόρηση 

των ενδιαφερομένων και μετά: 

1. την έκδοση της αριθμ. 111482/0092/30-11-2016 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (Β/4005), με την οποία προσδιορίζονται τα ποσοστά  των 

ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύουν από 1-1-

2017 και μετά,  
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2. τη λήξη την 31-12-2016 της ισχύος της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 1 

του ν. 4024/2011 (Α 226), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 

του άρθρου  1 του ν. 4336/2015 (A 94) καθώς και 

3.  την έκδοση των αριθμ. οικ. 2/84643/ΔΠΓΚ/25-10-2016 (ΑΔΑ: ΨΣΔΩΗ-

7ΞΧ) και οικ. 2/89217/ΔΠΓΚ/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΓΠΗ-ΣΡΔ) αποφάσεων 

της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, με τις οποίες 

εγγράφονται κωδικοί αριθμοί εξόδων (Κ.Α.Ε) για τις ασφαλιστικές εισφορές 

των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, υπέρ του Ενιαίου 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:   

 

    I. ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 2α (εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο) του άρθρου 8 

του ν. 4387/2016 (νέο ασφαλιστικό), προβλέπονται τα ακόλουθα: 

«Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης 

κύριας ασφάλισης, εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση 

λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’όλη τη 

διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος, υπολογίζεται ως το 

πηλίκο της διαίρεσης  του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού 

χρόνου ασφάλισής του.  

Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το 

άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’όλη τη 

διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.»  

 

Α. Yπαγόμενοι στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015 (Α 176) 

 

Α1. Ασφαλισμένοι πριν την 1-1-1993 (παλαιοί ασφαλισμένοι) 

 

Από 1-1-2017 (επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύος της διάταξης της 

παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 4024/2011), ως συντάξιμες αποδοχές των «παλαιών 

ασφαλισμένων» (υπάλληλοι που έχουν ασφαλισθεί πρώτη φορά για κύρια 

σύνταξη σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1-1-1993) οι 

οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο) 

και μέχρι την 31-12-2016 υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του 
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Δημοσίου, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων. 59 (παρ. 2) και 9  (περ. ι της παρ. 2)  του 

π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν, δηλαδή:   

α. ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, 

β. το επίδομα θέσης ευθύνης (όπου καταβάλλεται) και  

γ. το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όσα από τα ανωτέρω 

πρόσωπα υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού και υπάγονται στα βαρέα 

και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 

3660/2008 (A 78),  

όπως τα ανωτέρω ποσά (υπό α/α α, β και γ) ισχύουν, κατά περίπτωση, με βάση τις 

διατάξεις του ανωτέρω ν. 4354/2015 και με ότι αλλαγή υπάρξει μελλοντικά σε αυτά.   

 

A2. Ασφαλισμένοι από  1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) 

 

Από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχές των «νέων ασφαλισμένων» 

υπαλλήλων (έχουν ασφαλισθεί για κύρια σύνταξη για πρώτη φορά σε Φορέα 

Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο μετά την 1-1-1993) που υπάγονται στις 

διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο) και μέχρι την 31-12-

2016 υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, νοούνται αυτές 

επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου. 17 (παρ. 1) του ν. 2084/1992 (Α 165), όπως ισχύουν, δηλαδή:   

α.  ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 και 

β. τα επιδόματα και οι παροχές των άρθρων 15, 16, 18 και 19 του ν. 

4354/2015 (όπου αυτά καταβάλλονται),  

όπως τα ανωτέρω ποσά (υπό α/α α και β) ισχύουν, κατά περίπτωση, με βάση τις 

διατάξεις του ανωτέρω  ν. 4354/2015 και με ότι αλλαγή υπάρξει μελλοντικά σε 

αυτά.   

 

    Α3. Παρατηρήσεις  

 

1. Στις περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας 

κατά αναπλήρωση ή ανάθεση άσκησης των καθηκόντων αυτών, το επίδομα θέσης 
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ευθύνης δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές και επομένως δεν υπόκειται 

σε ασφαλιστικές εισφορές (σχετικές οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 

4151/2013 – Α 103). 

2.  Επειδή  το  εικονικό ποσό των  140,80€  των διατάξεων  του άρθρου 2  του  

ν. 3513/2006 (Α 265) δεν περιλαμβάνεται στις αποδοχές των υπαλλήλων που 

υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015 και ως εκ τούτου, σύμφωνα με 

τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016, δεν 

μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών τους, από 1-1-2017 και μετά  

δεν υπόκειται σε κράτηση ασφαλιστικών εισφορών. 

3. Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί 

σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 

αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών.  

4. Οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ βοήθημα και 

μέρισμα του Μ.Τ.Π.Υ. παρακρατούνται επί των συντάξιμων αποδοχών όπως αυτές 

προσδιορίζονται στις ανωτέρω Ενότητες Α1 και Α2 της παρούσας Εγκυκλίου.  

 

Β. Υπαγόμενοι στα ειδικά μισθολόγια  

(Β΄ Μέρος του ν. 3205/2003 και άλλες διατάξεις) 

 

Από 1-1-2017, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 2α (εδάφια 

πρώτο, δεύτερο και τρίτο) του άρθρου 8 του ν. 4387/2016, οι ασφαλιστικές 

εισφορές των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των 

Ενόπλων Δυνάμεων,  των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος ,που 

υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια και ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης ασφάλισής 

τους, εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής 

νομοθεσίας του Δημοσίου.   

 

ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 

1. Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΕΦΚΑ) για κύρια σύνταξη, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για 

τα ακόλουθα πρόσωπα, που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ 

υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου:  
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α. τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της  

Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας,  

β. τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,  

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του 

Πυροσβεστικού Σώματος και 

δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι). 

 

2.    α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται 

μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων, συνταξίμων 

αποδοχών του υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.  

          β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε 

ποσοστό επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του 

ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ’ 

έτος ως εξής: 

 

   

ΕΤΟΣ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 

2017 

 

3,33% 

 

2018 

 

6,67% 

 

2019 

 

10% 

 

2020  

και επόμενα 

 

13,33% 

  

 

  γ. Η πρόσθετη ειδική εισφορά 4,3% επί των συντάξιμων αποδοχών  των 

προσώπων του άρθρου 4 του ν. 3660/2008.  
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3. Εάν η παρούσα εγκύκλιος δεν καταστεί εφικτό να εφαρμοσθεί άμεσα, τα 

τυχόν επιπλέον ποσά που θα έπρεπε να έχουν παρακρατηθεί από 1-1-2017 και 

μετά, θα παρακρατηθούν αναδρομικά, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα κατά 

τον οποίο υπολογίσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

εγκύκλιο αυτή, όπως προβλέπεται από την παρ.6 του άρθρου 23 του ν.4387/2016.  

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Αποδέκτες για ενέργεια 

1. Προεδρία της Δημοκρατίας-Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 

2. Βουλή των Ελλήνων-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. Όλα τα Υπουργεία-Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, ΓΔΟΣΥ και 

Διευθύνσεις Οικονομικού (με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν σε όλους τους 

ειδικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου τους και τις Ανεξάρτητες Αρχές) 

4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις-Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας (με την 

υποχρέωση να την κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους) 

5. Όλες τις Υ.Δ.Ε. και το Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

 

Κοινοποίηση 

1. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων/ Διεύθυνση Παραγωγικής 

Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης/Τμήμα B' 

Μισθοδοσίας & Συντάξεων, Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, 183 46 Μοσχάτο. 

2. ΕΑΠ 

 

 

    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού   

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής  

4. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Συντάξεων Δημοσίου Τομέα  
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5. τ. Δ/νση 4η         

6. τ. Δ/νση 42 

7. τ. Δ/νση 43 

8. τ. Δ/νση 44 

9. τ. Δ/νση 45 
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