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Θέμα: Σχετικά με τον υπόχρεο καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος του
Ν.103/1975.
Σχετ.: Το υπ. αριθμ.: 21618/27-10-2015 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σχετικά με τον υπόχρεο καταβολής του
εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/1975, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3232/2004 συστήθηκε από
1-1-2005 ο νέος Κλάδος Προνοίας Υπαλλήλων των ΝΠΔΔ στο ΤΠΔΥ στην
ασφάλιση του οποίου υπήχθησαν και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων
που υπάγονταν στο Ν.103/1975. Ειδικότερα προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι,
«Το εφάπαξ βοήθημα το οποίο δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι
υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 1.10.1975
και εφεξής και καταβάλλεται κατ` αναλογία από το Τ.Π.Δ.Υ. για το χρόνο
ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε αυτό και για το οποίο καταβλήθηκαν
ασφαλιστικές εισφορές και το υπόλοιπο ποσό από το νομικό πρόσωπο στο οποίο
ετηρείτο ο λογαριασμός του Ν.103/1975 (ΦΕΚ 167 Α) και στον οποίο ήταν
ασφαλισμένος ο υπάλληλος μέχρι την 31-12-2004»
Ο ως άνω κλάδος, βάσει του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.3385/2005, λειτούργησε
τελικά από την 1-1-2006.
2. Σύμφωνα με το έγγραφό σας, ο ενδιαφερόμενος προσλήφθηκε την 29-91982 στο ΝΠΔΔ «Ε.Γ. Νίκαιας-Κορυδαλλού», συνέχισε την υπηρεσία του στο
ΝΠΔΔ «Δημοτικά Γυμναστήρια-Γήπεδα Νίκαιας» και ήταν ασφαλισμένος με
βάση το Ν.103/75 για την χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος.
Μετατάχθηκε στον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος την 29-9-2006 και
υπηρέτησε έως τις 28-11-2014, όταν και παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης.
Το ερώτημά σας αφορά στον υπόχρεο καταβολής του μέρους του εφάπαξ
βοηθήματος του Ν.103/75 του ανωτέρω υπαλλήλου, για το χρονικό διάστημα
έως την 31η-12-2005.

3. Από τον συνδυασμό της ανωτέρω διάταξης και το όλο πραγματικό,
προκύπτει ότι, το μέρος του εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 που αφορά στο
χρονικό διάστημα από την αρχή της ασφάλισης έως τις 31-12-2005, πρέπει να
αποδοθεί από τον φορέα που υπηρετούσε ο ενδιαφερόμενος κατά την
ημερομηνία αυτή, δηλαδή από το ΝΠΔΔ Δημοτικά Γυμναστήρια-Γήπεδα
Νίκαιας. Το μέρος του βοηθήματος από την 1-1-2006 έως την παραίτησή του
θα αποδοθεί από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων-Τομέας
Πρόνοιας ΝΠΔΔ.
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