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 ΘΕΜΑ:  

 
«Εφαρμογή των περ. β και γ της παρ. 4 του άρθ. 35 του ν.4387/2016            

(Α΄ 85)» 

Σχετ.: 1) Η αρ. Φ80020/οικ.29753/Δ15.531/30-6-2016  

               (ΑΔΑ: 7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ) εγκύκλιός μας 

           2) Το αρ. οικ.669/8-11-2016 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετ. 2 εγκυκλίου μας με θέμα «Γνωστοποίηση 

ρυθμίσεων του άρθρου 35 ‘Εφάπαξ παροχή’ του ν.4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει» 

και  κατόπιν του σχετ. 2 εγγράφου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, 

προκειμένου να δοθούν οδηγίες, όσον αφορά την περ. β (τρόπος υπολογισμού της 

εφάπαξ παροχής για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί από 1/1/2014 και 

εφεξής), και την περ. γ (τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής για χρόνο 

ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί πριν ή πριν και μετά 1/1/2014) της παρ. 4 

του ως άνω άρθρου, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

1. Ο τύπος (1) εφαρμόζεται στην περίπτωση ασφαλισμένων που έχουν χρόνο 

ασφάλισης για εφάπαξ παροχή από 1.1.2014 και εφεξής και η εφάπαξ παροχή 

ισούται με την συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία της 

αποχώρησης. 

2. Ο τύπος (2) εφαρμόζεται στην περίπτωση ασφαλισμένων που έχουν χρόνο 

ασφάλισης για εφάπαξ παροχή πριν και μετά την 1.1.2014.  

Ο πρώτος προσθετέος του τύπου αποτελεί το τμήμα της εφάπαξ παροχής για 

χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013. 

Ο δεύτερος προσθετέος του τύπου αποτελεί το τμήμα της εφάπαξ παροχής για 

χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής και ισούται με την συσσωρευμένη 

αξία, κατά την ημερομηνία της αποχώρησης, των εισφορών από 1.1.2014. 
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Οι τύποι  αναφέρονται σε πλήρη οικονομικά έτη και ανάλογα εφαρμόζονται όταν 

η αποχώρηση γίνεται εντός ενός οικονομικού έτους. 

Για τον υπολογισμό του kg  για το έτος k  πρέπει να είναι διαθέσιμη η βάση 

υπολογισμού των εισφορών για τα έτη k  και 1k . 
Για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και 

εφεξής ισχύουν τα εξής:   
Για κάθε έτος k  το αντίστοιχο kg  υπολογίζεται ως το ποσοστό μεταβολής της 

βάσης υπολογισμού εισφορών του έτους k  σε σχέση με τη βάση υπολογισμού 

εισφορών του επόμενου έτους ( 1k ). 
Οι εισφορές του ασφαλισμένου του τελευταίου πλήρους οικονομικού έτους 

ασφάλισής του (a ),λαμβάνονται υπόψη χωρίς την εφαρμογή kg ( 0kg  για ak  ). 
Εξυπακούεται ότι και οι εισφορές που καταβλήθηκαν μετά το τελευταίο πλήρες 

οικονομικό έτος λαμβάνονται υπόψη χωρίς την εφαρμογή kg . 

Παραδείγματα υπολογισμού εφάπαξ παροχής για το χρόνο ασφάλισης από 

1.1.2014 (LSnew) : 
1. Τελευταία ημέρα ασφάλισης οποτεδήποτε κατά το έτος 2014 

Η εφάπαξ παροχή για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 ισούται με τις εισφορές 

έτους 2014 χωρίς την εφαρμογή kg . 

Αν C2014 είναι οι εισφορές του έτους 2014 τότε LSnew = C2014 
2. Τελευταία ημέρα ασφάλισης οποτεδήποτε κατά το έτος 2015 

Η εφάπαξ παροχή για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 ισούται με τις εισφορές 

των ετών 2014 και 2015 χωρίς την εφαρμογή kg . 

Αν C2014 και C2015 είναι οι εισφορές των ετών 2014 και 2015 τότε LSnew = C2014 

+ C2015 
3. Τελευταία ημέρα ασφάλισης οποτεδήποτε κατά το έτος 2016 

Η εφάπαξ παροχή για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 ισούται με τις εισφορές 

του έτους 2014 με εφαρμογή του 2014g  και των ετών 2015 και 2016 χωρίς την 

εφαρμογή kg  

Αν C2014, C2015 και C2016 είναι οι εισφορές των ετών 2014, 2015 και 2016 τότε : 

LSnew = C2014 * (1 + 2014g ) + C2015 + C2016 

4. Τελευταία ημέρα ασφάλισης οποτεδήποτε κατά το έτος 2017 

Η εφάπαξ παροχή για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 ισούται :  

με τις εισφορές του έτους 2014 με εφαρμογή των 2014g  και 2015g  και 

τις εισφορές του έτους 2015 με εφαρμογή του 2015g και 

τις εισφορές των ετών 2016 και 2017 χωρίς την εφαρμογή kg . 

Αν C2014, C2015 , C2016  και  C2017 είναι αντίστοιχα οι εισφορές των ετών 2014, 2015, 

2016 και 2017 τότε : 

LSnew = C2014 * (1 + 2014g ) * (1 + 2015g ) + C2015 * (1 + 2015g ) + C2016 + C2017 
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Όπως είναι γνωστό,  από 1/1/2017 συστήνεται στο Ε.Τ.Α.Ε.Π. Κλάδος Εφάπαξ 

Παροχών στον οποίο εντάσσονται όλα τα ταμεία, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί 

πρόνοιας του άρθρ. 75 του ως άνω νόμου και ως εκ τούτου η ετήσια μεταβολή της 

βάσης υπολογισμού των εισφορών για τα έτη 2014, 2015 και 2016 θα  

υπολογίζεται  λαμβάνοντας υπόψη την ενιαία βάση υπολογισμού των εισφορών 

όπως αυτή διαμορφώνεται από τις επιμέρους βάσεις όλων των εντασσόμενων 

ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.  

Επισημαίνεται ότι, ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα λειτουργεί, 

για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά για εφάπαξ παροχές από 1/1/2014 και 

εφεξής, καθώς και για τους ασφαλισμένους για εφάπαξ παροχές μέχρι 31/12/2013 

και για χρόνο ασφάλισης από 1/1/2014 και εφεξής, με  βάση το διανεμητικό 

σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), το οποίο 

απαιτεί την ύπαρξη μηχανογραφικών εφαρμογών και την από 1/1/2014 

μηχανογραφική τήρηση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων όλων των 

εντασσόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών. Για 

το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την 

τήρησή τους.  

                                      

                                                                        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                   ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ   

                                                           ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 

                                                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή 

1. Γρ. κας. Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης 

2. Γρ. κ. Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης 

3. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Κοιν. Ασφάλισης 

4. Γρ. κ. Γεν. Δ/ντή Κοιν. Ασφάλισης 

5. Γρ. κας Γεν. Δ/ντριας Οικ. Υπηρεσιών 

6. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης (Δ15), Τμήμα Εφάπαξ Παροχών  

7.       Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης ΝΠΔΔ (Δ7) 
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Πίνακας Διανομής 
 

1. Γραφεία Προέδρων του ΔΣ των: 
 

α. ΤΑΠΙΤ 

  

 

β. ΤΠΔΥ 

 

  

γ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

 

  

δ. ΤΑΥΤΕΚΩ 

 

 

ε. ΕΤΑΑ 

 

 

στ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

(ΤΠΑΕΝ) 

 

ζ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΤΠΚΠΕΝ) 

 

 

2.  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

     Γεν. Δ/νση Ασφ/κών Υπηρεσιών 

     Δ/νση Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ 

     Τμήμα Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού ΙΚΑ 

     Γερανίου 42  

     Τ.Κ.: 10431 ΑΘΗΝΑ 
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