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ΘΕΜΑ : «Καηαβολή μειωμένων αζθαλιζηικών ειζθορών από μηηέρες καηά ηο
πρώηο έηος μεηά ηον ηοκεηό»

Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 παξ. 2 ηνπ λ.3655/2008 πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή
κεησκέλσλ θαηά 50% αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα θύξηα ζύληαμε, από γπλαίθεο
αζθαιηζκέλεο ζε πξώελ θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ πξώελ Υπνπξγείνπ
Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (ζήκεξα Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ
Υπνζέζεσλ), θαηά ην δσδεθάκελν απαζρόιεζεο πνπ αθνινπζεί ηνλ κήλα ηνπ ηνθεηνύ ή
θαηά ην δσδεθάκελν πνπ έπεηαη ηεο ιήμεο ηεο επηδόηεζεο ιόγσ ινρείαο.
Επηπιένλ, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 7 ηνπ λ.3227/2004, πξνβιέπεηαη ε
απαιιαγή από ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, γηα θύξηα ζύληαμε, πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε θαη Λνγαξηαζκό Αγξνηηθήο Εζηίαο (ΛΑΕ), ησλ γπλαηθώλ, αζθαιηζκέλσλ ηνπ
πξώελ ΟΓΑ, γηα θάζε ηέθλν πνπ απνθηνύλ πιένλ ηνπ ελόο, γηα έλα έηνο.
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38, 39 θαη 40 ηνπ λ.4387/2016 αλακνξθώζεθε από
1/1/2017 ην θαζεζηώο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ κηζζσηώλ θαη κε κηζζσηώλ
(ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ, απηνηειώο απαζρνινύκελσλ, αγξνηώλ), κε ηε δεκηνπξγία
εληαίσλ θαλόλσλ σο πξνο ηνλ θαζνξηζκό ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ. Ωο εθ ηνύηνπ, νη πξνγελέζηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 141 παξ. 2 ηνπ
λ.3655/2008, θαζώο θαη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 7 ηνπ λ.3232/2004 γηα
ηηο αζθαιηζκέλεο ηνπ πξώελ ΟΓΑ, δεδνκέλνπ όηη δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηα αλσηέξσ
άξζξα ηνπ λ.4387/2016, δελ έρνπλ εθαξκνγή από 1/1/2017.
Καη’ εθαξκνγή, σζηόζν, ησλ αξρώλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο
δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνύκελνπ, δεδνκέλνπ όηη κε ηελ αξηζ.
Φ.80000/νηθ.61327/1484/30-12-2016 εγθύθιην (ΑΔΑ : 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΛΟ7), θαζώο θαη
κε ηελ αξηζ. Δ.15/Δ΄/11183/286/17-5-2019 εγθύθιην (ΑΔΑ : 6Δ70465Θ1Ω-Ν5Δ),
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δόζεθαλ νδεγίεο όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 παξ. 2 ηνπ λ.3655/2008 εμαθνινπζνύλ
λα εθαξκόδνληαη θαη κεηά ηελ 1/1/2017, θαη εηδηθά γηα ηηο αζθαιηζκέλεο ηνπ πξώελ ΟΓΑ
όηη ηζρύνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ λ.3655/2008 θαη όρη νη αληίζηνηρεο ηνπ λ.3227/2004, γηα όζεο
πεξηπηώζεηο εθάξκνζαλ ηηο σο άλσ εγθπθιίνπο, ε ηζρύο ησλ νδεγηώλ πνπ δίδνληαη κε ηελ
παξνύζα ζα μεθηλήζεη ηελ 1/1/2020. Τπρόλ πνζά πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί από
αζθαιηζκέλεο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 141 παξ. 2 ηνπ λ.3655/2008 θαη αθνξνύλ ζε
ρξνληθό δηάζηεκα από 1/1/2017 κέρξη 31/12/2019 δελ αλαδεηνύληαη.
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