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ΘΔΜΑ: « ρεηηθά κε ηηο αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο επί ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ηνπ αξ. 27 παξ. 1 

ηνπ λ. 4354/2015, ησλ ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ » 

 

ε απάληεζε ηεο από 1.11.2018 ειεθηξνληθήο αλαθνξάο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ζρεηηθά κε ην 

σο άλσ αλαθεξόκελν ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

 

Α. ηελ κε αξηζκ. 2/24112/ΓΔΠ/31.03.2017 (ΑΓΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) εγθύθιην ηνπ Γεληθνύ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ζηε λεόηεξε Φ80020/45578/Γ.15.780/16.06.2017 (ΑΓΑ: 

ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ καο, δηεπθξηλίζζεθε κεηαμύ άιισλ, όηη ε 

προζφπική διαθορά ηοσ άρθροσ 27 παρ. 1 ηοσ ν. 4354/2015 (Α’ 176), ελ όςεη ηνπ όηη 

δελ απνηειεί ζηαζεξή παξάκεηξν ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, δελ απνηειεί κέξνο ησλ ζπληάμηκσλ 

απνδνρώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ππαιιήισλ. πλεπώο, δελ ππόθεηηαη ζε εηζθνξέο ππέξ θύξηαο, 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη εθάπαμ παξνρήο. 

ηελ κε αξηζκ. Φ10042/νηθ.13567/329/8.06.2018 (ΑΓΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγθύθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ καο, κε ηελ νπνία δόζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρώλ ησλ ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, ακεηβόκελσλ κε ην 

εληαίν κηζζνιόγην, επηζεκάλζεθε όηη γηα ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ζηα πιαίζηα δηακόξθσζεο 

ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ εηζθνξνδόηεζεο ησλ πξόζζεησλ ακνηβώλ ηνπ Γεκνζίνπ ελ γέλεη, ηα 

πξνβιεπόκελα γηα ηνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, εθαξκόδνληαη από 

1.07.2018 θαη ζηοσς σπαλλήλοσς ποσ σπηρεηούν με ζτέζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ 

(νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ), νη νπνίνη επίζεο ακείβνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015. 

ΑΔΑ: ΩΥΤΓ465Θ1Ω-Υ3Ι



Γηα ηηο εηζθνξέο σπέρ σγειονομικής περίθαλυης (άξζξν 41 ηνπ λ. 4387/2016), κε ηελ 

αλσηέξσ εγθύθιην δηεπθξηλίζζεθε όηη από 1.07.2018 ππνινγίδνληαη επί ησλ πάζεο θύζεσο 

ηαθηηθώλ κεληαίσλ απνδνρώλ, είηε πξόθεηηαη γηα ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ (νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ). 

Β. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, και για ηοσς σπαλλήλοσς με ζτέζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ 

(νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ), δελ δηελεξγνύληαη από 1.07.2018 επί ηεο ελ ιόγσ πξνζσπηθήο 

δηαθνξάο θξαηήζεηο ππέξ θύξηαο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, εθάπαμ παξνρήο, θαζώο θαη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 
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