
ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 

2 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, 

Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και 

συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες 

διατάξεις» 

 

Με το ν. 4611/2019 προβλέπεται ότι ο ασφαλισμένος οφειλέτης δύναται να 

ρυθμίσει κατ’ επιλογή του είτε την παλιά οφειλή με περικοπή κατά 85% των τόκων, 

προσαυξήσεων και λοιπών βαρών είτε το ποσό της οφειλής όπως προκύπτει από τον 

επανυπολογισμό της σύμφωνα με τους κανόνες του ν.4387/2016 με περικοπή και σε 

αυτήν την περίπτωση κατά 85% των τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών βαρών της 

νέας οφειλής. 

 Ειδικά για τους ασφαλισμένους στο πρ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με την παρ. 16 του 

άρθρου 39 και του άρθρου 94 παρ. 4του ν. 4387/2016 προβλέφθηκε η κατάργηση της 

ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ από 1-1-2016.  

Στο πλαίσιο αυτό, για τους ασφαλισμένους μηχανικούς του πρ. ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕΔΕ με οφειλές από τον κλάδο της ειδικής προσαύξησης, οι οποίοι επιλέγουν 

τον επανυπολογισμό της οφειλής τους με βάση τους κανόνες του ν.4387/2016 κατά 

την ένταξή τους στη ρύθμιση, το ποσό που αντιστοιχεί στην ειδική προσαύξηση για 

τους μήνες που οφείλονται είναι μηδενικό.  
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Επισημαίνεται πάντως ότι τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την ειδική 

προσαύξηση προσαυξάνουν το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, σύμφωνα με το 

άρθρο 94 παρ.4 του ν.4387/2016, όπως ισχύει και δεν εντάσσονται στην ανωτέρω 

ρύθμιση. 

                                                      

                                                  Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  

                                                                     και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή: 

-Γραφείο Υφυπουργού 

- Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΚΑΑ 

-Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

- Γρ. Γεν. Δ/ντριας Οικονομικών  Υπηρεσιών 

-Γρ. Γεν. Δ/ντριας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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