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ΘΕΜΑ: « Σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές υπαλλήλων Δήμου με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην ασφάλιση του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σήμερα e-ΕΦΚΑ) και 
στο καθεστώς των Β.Α.Ε. ». 

Σε απάντηση του αρ.πρωτ.8958/19.03.2021 ερωτήματός σας σχετικά με τις συντάξιμες 
αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δήμου “παλαιών ασφαλισμένων” οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση 
του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.), σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

Α. Με την αρ.πρωτ.2/24112/ΔΕΠ/31.3.2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) εγκύκλιο, που εκδόθηκε στα 
πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ν.4387/2016, προσδιορίσθηκαν οι συντάξιμες αποδοχές και 
ασφαλιστικές κρατήσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς που αμείβονται, μεταξύ 
άλλων, με τον ν.4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο) και υπάγονται από 1.1.2017 για Κύρια σύνταξη στον 
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (νυν e-ΕΦΚΑ).

Ειδικότερα, από 1.1.2017, για τους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπαλλήλους, 
ασφαλισμένους πριν την 1.1.1993 (παλαιοί ασφαλισμένοι), συντάξιμες αποδοχές αποτελούν: α) ο 
βασικός μισθός, β) το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης και γ) το επίδομα επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 18 του ν.4354/2015) μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α΄βαθμού και 
έχουν ενταχθεί στο καθεστώς Β.Α.Ε. του άρθρου 4 του ν.3660/2008 (ασφαλισμένοι στο πρ. Δημόσιο). 

Ως εκ τούτου, τα οριζόμενα ανωτέρω εφαρμόζονται από 1.1.2017, σε όσους «παλαιούς 
ασφαλισμένους» υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο, σε νπδδ κ.α. με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητα αν με το υφιστάμενο έως 31.12.2016 καθεστώς, υπάγονταν στην 
ασφάλιση του Δημοσίου ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ).

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Φ.10042/45119/1199/20.11.2019 (ΑΔΑ:ΩΖΥΨ46ΜΤΛΚ-4Ν0) 
εγκύκλιο, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τους διοριζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου υπαλλήλους «παλαιούς ασφαλισμένους» στους Δήμους με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, 
για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον e-ΕΦΚΑ (πρ. Δημόσιο, πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
ή πρ.ΕΤΑΑ) και στο καθεστώς των Β.Α.Ε.
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Β. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Φ80020/45578/Δ.15.780/16.6.2017 
(ΑΔΑ:ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ) εγκύκλιο, από την ίδια ως άνω ημερομηνία (1.1.2017) συντάξιμες αποδοχές 
επί των οποίων υπολογίζονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστικές κρατήσεις 
για επικουρική σύνταξη υπέρ του Κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (πρ. Κλάδος 
Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ) αποτελούν οι συντάξιμες αποδοχές του φορέα κύριας 
ασφάλισης. 

Γ. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, από την ως άνω ημερομηνία, το προβλεπόμενο από τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αποτελεί 
μέρος των συντάξιμων αποδοχών και υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για Κύρια και Επικουρική 
σύνταξη υπέρ e-ΕΦΚΑ, για τους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπαλλήλους «παλαιούς 
ασφαλισμένους» οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του πρ. Δημοσίου και στο καθεστώς των Β.Α.Ε. 
του άρθρου 4 του ν.3660/2008. 

Το εν λόγω επίδομα, για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου και υπάγονται στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν αποτελεί μέρος των 
συντάξιμων αποδοχών τους και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για Κύρια και Επικουρική 
σύνταξη υπέρ e-ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι η εν λόγω κατηγορία προσώπων δεν υπάγεται στο καθεστώς 
Β.Α.Ε. του άρθρου 4 του ν.3660/2008.

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Γενικής Διευθύντριας Κ.Α.
2.Δ/νση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφ/σης (Δ16)
3. Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15)-
 Τμήμα Β΄

              
          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.

                      
                    Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ
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