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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το νέο ασφαλιστικό σύστηµα στην Ελλάδα, που είχε ψηφιστεί και έχει ισχύ από το 2016 

περιλαµβάνει τροποποιήσεις για το έτος 2017, όπου επηρεάζουν άµεσα όλα τα ταµεία. 

Ειδικότερα έγιναν αλλαγές στα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και στις συντάξεις. Αρκετές 

από αυτές επηρεάζουν σε µεγάλο ποσοστό τους συνταξιούχους, τους εργαζόµενους και 

ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες. Μια από τις σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις  είναι η 

ενσωµάτωση των ταµείων σε ένα ενιαίο σύστηµα ασφάλισης, το ΕΦΚΑ για την κύρια 

σύνταξη, ενώ  για την επικουρική σύνταξη το ΕΤΕΑΕΠ. Άλλη βασική αλλαγή που αφορά 

τις συντάξεις είναι η διάσπαση της κύριας σύνταξης σε δύο µέρη, την εθνική και την 

ανταποδοτική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη χρηµατοδοτείται από το κράτος και είναι η 

µόνη σύνταξη την οποία µπορεί να εγγυηθεί. Χορηγείται στα 20 έτη µε πλήρη 

συνταξιοδότηση και στα 15 χρόνια ασφάλισης για την κατώτατη σύνταξη, µε αύξηση του 

ορίου ηλικίας. Η ανταποδοτική σύνταξη ορίζεται βάση τις καταβληθείσες εισφορές και 

το ποσοστό αναπλήρωσης. Πρέπει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε το νόµο 4475/17 δεν θα 

υπάρξει αύξηση στις συντάξεις έως το  ∆εκέµβριο του 2022. Παράλληλα προστέθηκαν 

επιπλέον προϋποθέσεις για τους ενδιαφερόµενους στις συντάξεις χηρείας και των  

διαζευγµένων. Επίσης πρέπει να υπογραµµιστεί η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ και 

πολλών άλλων επιδοµάτων. Ακόµα υπήρξε άνοδος της εισφοράς υπέρ υγείας από 4% σε 

6%. Συνάµα µε τις νέες διατάξεις υπάρχουν τέσσερις κλίµακες συνταξιοδότησης για τα 

ποσοστά αναπηρίας. Τέλος πραγµατοποιήθηκαν µελέτες που εµπεριέχουν πληροφορίες 

σχετικά µε τα δηµογραφικά και µακροοικονοµικά στοιχεία µε σκοπό την βελτίωση του 

ασφαλιστικού συστήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πτυχιακή εργασία έχει θέµα το νέο ασφαλιστικό σύστηµα που δηµιουργήθηκε από 

1/1/2016 από τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο και τους µετέπειτα νόµους. 

Αναλύει τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ παλαιότερων και των νεότερων νόµων στις 

συντάξεις, τις εισφορές και τις παροχές. Επίσης παρουσιάζει µελέτες που 

πραγµατοποιήθηκαν για µελλοντικές εικόνες των ασφαλισµένων και των συντάξεών 

τους. 

Με τον όρο ασφάλιση εννοούµε την σύµβαση µεταξύ ασφαλιστή ή ασφαλιστικού 

φορέα όπου, έχει την υποχρέωση να παρέχει στον άλλο συµβαλλόµενο δηλαδή τον 

ασφαλισµένο, ορισµένη παροχή αµέσως µετά την εντολή.
1
 

Επίσης παρατίθενται οι δύο κατηγορίες ασφάλισης, η σύµβαση που γίνεται µε ελεύθερη 

κρίση και εκείνη που συνάπτεται υποχρεωτικά από το νόµο. 

 Η περίπτωση στην οποία η σύµβαση πραγµατοποιείται µε ελεύθερη βούληση καλείται 

ιδιωτική ασφάλιση. Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται σε ένα ασφαλιστικό γραφείο που µε 

την αντίστοιχη αµοιβή αναλαµβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση είτε ατυχήµατος, είτε 

πρόκληση ζηµιάς, να τον αποζηµιώσει ως ένα ορισµένο ποσό. Ο ενδιαφερόµενος 

καταβάλει το ποσό που ορίζει η σύµβασή του ανά διαστήµατα που αυτή αναφέρει. 

Αντίθετα το δεύτερο ενδεχόµενο αφορά κοινωνική ασφάλιση. Με αυτόν τον τρόπο η 

κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ταυτόχρονα και υποχρέωση που σηµαίνει  ότι σε 

καθορισµένες κατηγορίες επαγγελµατιών ή µισθωτών οι ασφαλιζόµενοι δεν έχουν το 

δικαίωµα να διαµορφώσουν ή να απαλλαγούν παρά µόνο σε περίπτωση που ενδείκνυται 

από το νόµο. Σε αυτή την περίπτωση της ασφάλισης, ο ασφαλιστής συνήθως είναι 

πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Το δικαίωµα της κοινωνικής ασφάλισης που έχει ο 

εργαζόµενος πηγάζει από το γνώρισµά του ως κοµµάτι της συγκεκριµένης τάξεως.
2
 

 

 

 

 

 

1.2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

                                                           
1
 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 10) 

2
 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 10) 
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Ασφαλιστικός Φορέας : Είναι ο οργανισµός στον οποίο ασφαλίζονται µισθωτοί ή 

επαγγελµατίες κύριας ή ιδιωτικής ασφάλισης σε οµάδα ατόµων µε συγκεκριµένα 

επαγγελµατικά χαρακτηριστικά.
3
 

Φορέας Κύριας Ασφάλισης : Είναι το ασφαλιστικό Ταµείο που διαθέτει την βασική 

σύνταξη. 

Επικουρική Ασφάλιση : Είναι ο τοµέας που χορηγεί στους εργαζόµενους µία δεύτερη 

σύνταξη. 

Επικουρική Σύνταξη : Ορίζεται µία δεύτερη σύνταξη παράλληλα µε την κύρια. 

Ασφαλισµένος : Καλείται το άτοµο που εντάσσεται στην ασφάλιση ενός 

ασφαλιστικού τοµέα. 

Χρόνος Ασφαλίσεως : Είναι η περίοδος που υπολογίζονται και καταβάλλονται οι 

ασφαλιστικές εισφορές. 

Κοινωνικοί Πόροι : Είναι συγκεκριµένες ειδικές εισφορές για ωφέλεια ασφαλιστικών 

οργανισµών.
4
 

Ασφαλιστικές Εισφορές : Οι βασικότεροι πόροι των ασφαλιστικών οργανισµών είναι 

οι εισφορές των ασφαλισµένων και οι συνεισφορές των εργοδοτών που ενιαία 

ονοµάζονται ασφαλιστικές εισφορές.
5
 

Ένσηµα : Συνήθως οι αποδόσεις των εισφορών του Ι.Κ.Α καταβάλλονται µε την 

αγορά ενσήµων τα οποία βρίσκονται τόσο σε συγκεκριµένες Τράπεζες οι οποίες 

συνεργάζονται όσο και στα υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α. Οι εργοδότες αγοράζουν τα 

ένσηµα από το βιβλιάριό τους που συµπληρώνεται µετά το πέρας της µισθολογικής 

περιόδου.
6
  

Βαρέα και Ανθυγιεινά : Τα επαγγέλµατα όπου διατρέχουν σε µεγάλο βαθµό κίνδυνο 

για τη ζωή ή την υγεία του απασχολούµενου ονοµάζονται βαρέα και ανθυγιεινά 

επαγγέλµατα. Οι εργαζόµενοι που έχουν ασφάλιση στο Ι.Κ.Α και εντάσσονται σε αυτά τα 

επαγγέλµατα έχουν προνοµιακή ασφαλιστική µεταχείριση.   

Εργόσηµο: Μέσο πληρωµής και ασφάλισης για οµάδες εργαζοµένων, οι οποίοι δεν 

απασχολούνται σε σταθερό εργοδότη και έχει µορφή επιταγής. 

 

                                                           
3
 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 14) 

4
 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 347) 
5
 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 14) 

6
 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 112) 
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1.3. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι θα πρέπει να αντιµετωπιστούν και οι 

οποίοι µπορούν να προκαλέσουν  µεγάλα έξοδα, για παράδειγµα η ασθένεια. Σκοπός της 

κοινωνικής ασφάλισης λοιπόν, είναι να εξασφαλίζει στον ασφαλισµένο, βάση νόµου, 

αποζηµίωση των οικονοµικών ακολούθων που µαστίζουν τους συµβαλλόµενους σε 

απρόβλεπτα ή προβλέψιµα γεγονότα, τα οποία αναγράφονται στη σύµβαση. 

Οι εισφορές που δίνουν οι ασφαλισµένοι, διάφοροι τρίτοι, σε πολλές περιπτώσεις 

ακόµα και το κράτος, είτε οι εργοδότες όσο αφορά σε ιδιωτικό τοµέα δηµιουργούν κοινό 

αποταµίευµα, το οποίο στηρίζει το µηχανισµό της ασφάλισης.
7
 

 

1.4.  Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η κοινωνική ασφάλιση επιτυγχάνει δύο στόχους. Αφενός εξασφαλίζει στους 

ασφαλισµένους ευµενείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας όπου είναι κοινωνικός. 

Αφετέρου οικονοµικό, µε άλλα λόγια την διατήρηση της οικονοµικής ικανότητας του 

κοινωνικού συνόλου, που έχει θετικά αποτελέσµατα τόσο στην ιδιωτική όσο και στη 

δηµόσια οικονοµία.
8
 

  

                                                           
7
 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 10) 

8
 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 10) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

2.1.  Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης καθιερώθηκε µε  συνδυασµό, πρώτον  των 

εργαζοµένων που συµβάλλουν µε τις εισφορές τους ,δεύτερον του κοινωνικού συνόλου 

µε τη συνεισφορά του, είτε αυτή είναι άµεση µε τις εργοδοτικές εισφορές είτε έµµεση, 

δηλαδή τις υπέρ τρίτων εισφορές, και τέλος, του κράτους, όπου µε παραχώρηση πόρων ή 

µε καταβολή επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισµό του, ενισχύει οικονοµικά τον 

θεσµό. Εκτός από την οικονοµική εισφορά, το κράτους προσφέρει και το νοµικό 

πλαίσιο.
9
 

Η κοινωνική ασφάλιση έλαβε χώρα τον προηγούµενο αιώνα. Η Γερµανία για πρώτη 

φορά προσάρµοσε τη σύγχρονη  υποχρεωτική ασφάλιση το 1881. Στην Ελλάδα το 1861 

ιδρύθηκε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο για τους ναυτικούς. Το 1867 ιδρύθηκε το ταµείο 

συντάξεων για τους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας, έπειτα ακολούθησε το 1882, 

ταµείο για εργατικό ατύχηµα σε µεταλλεία όπου εξασφάλιζε τον ασφαλισµένο και την 

οικογένεια του.
10

 Έπειτα το 1922 ψηφίστηκε ο νόµος 2868 όπου τοποθέτησε το 

ασφαλιστικό πρόβληµα σε καινούριες και µεγαλύτερου εύρους βάσεις. Έτσι µε το νόµο 

αυτό, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν από εβδοµήντα εργαζόµενους και πάνω, ήταν 

υποχρεωµένες να δηµιουργήσουν αυτόνοµο ασφαλιστικό φορέα. Με αυτόν τον τρόπο 

επεκτάθηκε η κοινωνική ασφάλεια και υπήρχε άµεσος έλεγχος αυτής από την Πολιτεία. 

Παρόλα αυτά, υπήρχε ακόµα πρόβληµα, διότι οι ανάγκες τις οικονοµίας δεν καλύφθηκαν 

επειδή εργάτες από πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να βρίσκονται απών από την 

κοινωνική ασφάλιση.
11

  

Στις 1 ∆εκεµβρίου του 1937 ξεκίνησε η εφαρµογή του νόµου 6298/34 που είχε 

ψηφιστεί το 1934. Ο νόµος αυτός επικεντρώνεται στην καθιέρωση της ασφάλισης και της 

οργάνωσής της, έτσι ώστε τα εναγόµενα µέλη σε αυτόν, να είναι προστατευµένα σε 

περιπτώσεις ασθένειας, ατυχήµατος, αναπηρίας όπως και στην περίπτωση γήρατος ή και 

θανάτου. Με αυτόν νόµο µεριµνήθηκε η δηµιουργία Κοινωνικού Ασφαλιστικού 

Ιδρύµατος, που αφορούσε όλους  τους εργαζόµενους. Τα ασφαλιστικά ταµεία που 

προϋπήρχαν δεν ενοποιήθηκαν σε αυτό, όπως επίσης δεν εντάχθηκαν δηµόσιοι 

υπάλληλοι, οι πολιτικοί, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, οι  µαθητευόµενοι  καθώς επίσης 

και οι εργαζόµενοι µε διακοπτόµενη εργασία. Ο νόµος αυτός αντικαταστάθηκε στης  1 

Αυγούστου 1951 µε Α.Ν. 1846/51.
12

  

 

                                                           
9
 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 11) 

10
 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 10) 

11
 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 11) 

12
Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 12)  
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2.2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Στην Ελλάδα το 1836 ιδρύθηκαν ταµεία, τα οποία αλληλοϋποστηρίζονται, µε βάση 

τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Αργότερα το 1853 δηµιουργήθηκε το 

ασφαλιστικό ταµείο που κάλυπτε τα ορφανά και τις χήρες στρατιωτικών, ενώ το 1856, 

ταµείο που αφορούσε το πολεµικό ναυτικό. Έπειτα το 1861 ιδρύθηκαν ασφαλιστικά 

ταµεία ΝΑΤ και µετοχικό ταµείο που κάλυπτε τους δηµόσιους υπαλλήλους. Τέλος το 

1882 δηµιουργήθηκε ασφαλιστικό ταµείο των µεταλλευτών. Έτσι, ξεκίνησε το σύστηµα 

κοινωνικής ασφάλισης, που είχε σκοπό να αναλάβει κινδύνους ασθένειας, γήρατος, 

επαγγελµατικά ατυχήµατα, θανάτου και ανικανότητας. Την περίοδο αυτή που αποτελεί 

την αρχή για την σύσταση και την διαµόρφωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης 

στην Ελλάδα, διακρίνεται η ανάγκη δηµιουργίας ενός αδιάσπαστου συστήµατος της 

κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε το υπόδειγµα στην Βόρεια Ευρώπη. Συνεπώς το 

νεοδηµιούργητο ΣΚΑ θα µπορούσε να σταθεί αντάξια στην βαθµιαία ενίσχυση µισθωτής 

εργασίας, καθώς και στην διαχείριση των συνθηκών εργασίας και την βελτίωση του 

τρόπου ζωής των εργαζοµένων. Το κράτος δεν συµµετέχει σε θέµατα που αφορούν την 

ασφάλιση των εργαζοµένων. Οι προσφορές του κράτους είναι ελάχιστες και για το λόγο 

αυτό τα κοινωνικά προβλήµατα διαχειρίζονται ως ατοµικά ή αλληλοϋποστηριζόµενα 

αλλά όχι δηµόσια και κοινωνικοασφαλιστικά. Πιο συγκεκριµένα, αντανακλάται η 

απουσία του κράτους στην οικονοµική ενίσχυση των ταµείων των ασφαλισµένων, εκτός 

από επιλεγµένες περιπτώσεις, έτσι ώστε οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι να χορηγούν τα 

επιδόµατα και τις συντάξεις.
13

 

Με αυτόν τον τρόπο και µε την υποστήριξη από την διοίκηση καθώς και από το 

πολιτικό σύστηµα, δηµιουργήθηκαν ανισότητες και καταστάσεις πελατειακών σχέσεων. 

Τα επόµενα χρόνια ιδρύθηκαν στο ΣΚΑ επιπλέον ασφαλιστικά ταµεία, χωρίς όµως η 

δηµιουργία τους να διαπλάσει ένα ενιαίο, συγκροτηµένο και ανεξάρτητο σύστηµα. Ο 

νόµος 2868/1922 ψηφίστηκε κατόπιν απεργιακών κινητοποιήσεων καθώς και 

διευρυµένων κοινωνικών προβληµάτων. Ο νόµος αυτός δηµιούργησε ασφαλιστικά 

ταµεία για τους τυπογράφους, µυλεργάτες, τους λιµενεργάτες και των καπνεργατών. 

Παράλληλα ο νόµος 5733/1932 που αντικαταστάθηκε από τον νόµο 6296/1934, ο οποίος 

επιτύχανε προσδοκίες εργοδοτών ήταν ακόλουθο του ανωτέρου νόµου.
14

 

Ο πρώτος νόµος 2868/1922 που αφορά την κοινωνική ασφάλιση µισθωτών 

ψηφίστηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο, ήταν αποτέλεσµα εργατικών κινητοποιήσεων 

οι οποίες ξεκίνησαν λόγο συγκεκριµένων συνθηκών όπως την έλλειψη ενδιαφέροντος για 

τις συνθήκες εργασίας. Στην αρχή της δηµιουργίας του ΣΚΑ δεν υπήρχε ισότητα 

                                                           
13

 Ρόμπολης Σ., Μπέτσης Β. Η Οδύσσεια της ελληνικής οικονομίας (2018) Αθήνα, Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ (ΣΕΛ 

95) 
14

 Ρόμπολης Σ., Μπέτσης Β. Η Οδύσσεια της ελληνικής οικονομίας (2018) Αθήνα, Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ (ΣΕΛ 

97-98) 
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ανάµεσα στους συνταξιούχους και στους ασφαλισµένους. Με αυτόν τον τρόπο 

δηµιουργήθηκαν ανισότητες τόσο κοινωνικές, όσο και οικονοµικές.
15

 

Με την δηµιουργία του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ιδρύθηκαν επιπλέον 

ασφαλιστικά ταµεία, είτε για τους ασφαλισµένους που ήθελαν µια δεύτερη ασφάλιση, 

είτε για αυτούς που δεν τους κάλυπτε το ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων.
16

 

Έτσι συστάθηκαν το 1934, το ασφαλιστικό ταµείο επαγγελµατιών και βιοτεχνών 

Ελλάδας, το 1936 το ταµείο ασφαλίσεως εµπόρων, καθώς επίσης και άλλα ασφαλιστικά 

ταµεία που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των ασφαλισµένων.
17

 

Με τη σύσταση πολλών διαφορετικών ασφαλιστικών ταµείων δηµιουργήθηκαν 

προβλήµατα εξαιτίας, αφενός του ότι πολλά από τα ταµεία ήταν αδύνατον να δίνουν 

στους ασφαλισµένους επαρκεί περίθαλψη στους ασφαλισµένους και αφετέρου, αρκετά 

από αυτά δεν µπορούσαν να προχωρήσουν την δουλειά τους. Για το λόγο αυτό το Κράτος 

συγχώνευσε τα συγκεκριµένα ταµεία µε το Ι.Κ.Α.
18

 

Το δεύτερο µισό της δεκαετίας 1960 οι µισθοί των εργαζοµένων ξεκίνησαν όπως η 

παραγωγικότητα. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της άποψης, ότι µε αυτόν τον τρόπο οι µισθοί 

δεν είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα κέρδη των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και στις 

επενδύσεις, οι οποίες ενδυναµώθηκαν µε τον ΑΝ 1611/1950, ο οποίος υποχρέωνε τα 

ασφαλιστικά ταµεία να καταθέτουν τα διαθέσιµα τους «στην Τράπεζα της Ελλάδας» 

όπου και υπήρχε επιτόκιο που ορίζει η «Νοµισµατικής Επιτροπής». Από το 1950 έως το 

2006 οι καταθέσεις των ασφαλιστικών ταµείων είχαν µικρότερο επιτόκιο από το επιτόκιο 

ταµιευτηρίου αλλά και από τον πληθωρισµό, έτσι ώστε η απόδοση να είναι αρνητική και 

η πραγµατική αξία στις καταθέσεις να µειώνεται.
19

 

Το 1996 καθιερώθηκε επίδοµα ΕΚΑΣ για τους συνταξιούχους, υλοποιήθηκε σύστηµα 

εισφορών των ασφαλισµένων στον ΟΓΑ και προάχθηκε η ένωση των ταµείων (ΤΣΑ, 

ΤΑΕ) που αφορούν τους αυτοαπασχολούµενους στο ΤΕΒΕ µε τον σχηµατισµό του 

ΟΑΕΕ και την εγγύηση για επαναπροσδιόριση του συστήµατος, αφού περάσει το 2000.
20

 

Μέχρι το 2008 το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης αποτελείται από 155 ασφαλιστικά 

ταµεία, ενώ µε το νόµο 3665/2008 τα ασφαλιστικά ταµεία µειώνονται κατά 142 και 

φτάνουν στα 13, αφού ενώθηκαν σε ανάλογους ασφαλιστικούς φορείς.
21

 

  

                                                           
15

 Ρόμπολης Σ., Μπέτσης Β. Η Οδύσσεια της ελληνικής οικονομίας (2018) Αθήνα, Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ (ΣΕΛ 

36-37-38) 
16

 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 12) 
17

 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 12) 
18

 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ 13) 
19

 Ρόμπολης Σ., Μπέτσης Β. Η Οδύσσεια της ελληνικής οικονομίας (2018) Αθήνα, Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ (ΣΕΛ 

46-47-48) 
20

 Ρόμπολης Σ., Μπέτσης Β. Η Οδύσσεια της ελληνικής οικονομίας (2018) Αθήνα, Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ (ΣΕΛ 

105) 
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 Ρόμπολης Σ., Μπέτσης Β. Η Οδύσσεια της ελληνικής οικονομίας (2018) Αθήνα, Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ (ΣΕΛ 

108) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 1/1/2016 

Ο δικαιούχος  πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο ίδρυµα, σύµφωνα µε την νοµοθεσία 

ώστε να λάβει  τη σύνταξη που δικαιούται και η οποία λήγει µε το θάνατο του. Σε 

περίπτωση που ο συνταξιούχος απασχολείται ακόµα,  συνεχίζει να ασφαλίζεται και ο 

µηνιαίος µισθός του υπερβαίνει τριανταπέντε φορές το ηµεροµίσθιο ενός ανειδίκευτου  

εργάτη, γίνεται αναστολή στην καταβολή της σύνταξης. Οι ηµέρες εργασίας του 

προστίθενται σε αυτές που είχε πριν τη σύνταξη. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει µία 

σύνταξη καινούρια και µεγαλύτερη από την πρώτη.
22

 

Στην περίπτωση που πρόκειται για αναπηρική σύνταξη, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της 

παραγράφου 2 του νόµου 997/79 ο ασφαλισµένος δικαιούται την αναπηρική σύνταξη 

εφόσον έχει πραγµατοποιήσει 700 ηµέρες εργασίας και από αυτές θα πρέπει να έχουν 

εκπληρωθεί 300 ηµέρες τα πέντε τελευταία έτη πριν το έτος της αναπηρίας του.
23

 

 

  

                                                           
22

 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ  283) 
23

 Λεονταρή Μ. (1986) Το δίκαιο των ασφαλισμένων. Αθήνα: εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ (σελ  288) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
  

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ» 

Το Μάιο του 2016 εφαρµόστηκε ο νόµος 4317/16 ή αλλιώς νόµος Κατρούγκαλου 

στον οποίο είχαν ψηφιστεί µε βάση τις συντάξεις η µείωση της κατώτατης βασικής 

σύνταξης από 486 ευρώ σε 392 ευρώ, η διαφορά αυτή υπολογίζεται σε 94 ευρώ. Το 

µέτρο έχει αναδροµική εφαρµογή από 1/01/2015 και ισχύει στους νέους συνταξιούχους 

στους οποίους η συνταξιοδότησή τους άρχισε 1/01/2015. Η κατώτατη βασική σύνταξη 

ισούται µε δεκαπέντε ηµεροµίσθια ενός ανειδίκευτου εργάτη βάση της «Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας» του 2015.
24

  

Για τη διάσωση του συστήµατος ψηφίστηκαν, αφενός η µείωση των συντάξεων και 

αφετέρου, η αύξηση των εισφορών των ασφαλισµένων.
25

 Παράλληλα, άρχισε να 

εφαρµόζεται ένα σύστηµα µε καθορισµένες εισφορές νοητής κεφαλαιοποίησης, το οποίο 

αλλάζει το σύστηµα σε κεφαλαιοποιητικό, ενώ µέχρι σήµερα ήταν δηµόσιο και σύµφωνα 

µε το σύνταγµα το κράτος µεριµνούσε για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων. Οι 

εισφορές µε αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνονται σε ατοµικές µερίδες και υπάρχει 

πρόβλεψη επιστροφής ενός ποσοστού.
26

 

 

Π1    Πίνακας Συνολικών Περικοπών 

 Είδος περικοπής 2016 

(σε 

εκατ.) 

2017 

(σε 

εκατ.) 

2018 

(σε 

εκατ.) 

2019 

(σε 

εκατ.) 

 

Συνολικές 

Περικοπές 

1 Σταδιακή 

κατάργηση 

ΕΚΑΣ 

168 569 803 853 2.393 

2 Μείωση ετήσιας 

δαπάνης για 

νέους 

συνταξιούχους 

∆ηµοσίου-

ΕΦΚΑ 

(άρθρα 

7,8,28,30) 

21 101 222 345 689 

                                                           
24

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018), 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 90) 
25

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 138) 
26

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 133) 
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3 Μείωση 

οικογενειακών 

παροχών για 

συνταξιούχους 

ΕΦΚΑ  

(άρθρα 10,27) 

1 7 15 21 44 

4 Μείωση ετήσιας 

δαπάνης 

συντάξεων λόγω 

θανάτου 

δηµοσίου-

ΕΦΚΑ (άρθρα 

12,27) 

11 59 122 177 369 

5 Μείωση ετήσιας 

δαπάνης για 

συντάξεις 

∆ηµοσίου-

ΕΦΚΑ λόγω 

εφαρµογής 

ανώτατου ορίου, 

πλαφόν (άρθρα 

13,27) 

22 38 38        - 98 

6 Μη καταβολή 

αυξήσεων στις 

υφιστάµενες 

συντάξεις 

∆ηµοσίου-

ΕΦΚΑ για τα 

έτη 2018-2019 

 (άρθρα 14-33) 

        -          - 187 76 263 

7 Μείωση ετήσιας 

δαπάνης για 

επικουρικές 

συντάξεις νέων 

συνταξιούχων      

(άρθρο 96) 

5 27 43 48 123 

8 Μείωση ετήσιας 

δαπάνης 

καταβαλλόµενω

ν επικουρικών 

συντάξεων 

174 291 284 277 1026 

9 Εφαρµογή 

αυτόµατου 

µηχανισµού 

εξισορρόπησης 

για το 2019 

(άρθρο 96) 

        -        -          - 36 36 

10 Περικοπές στις 

εφάπαξ παροχές  

(άρθρο 35) 

97 6 15 15 133 
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11 Μείωση ετήσιας 

δαπάνης για τα 

καταβαλλόµενα 

µερίσµατα 

(άρθρο 48) 

207 208 208 209 832 

12 Αύξηση ορίου 

ασφαλιστέων 

αποδοχών 

(άρθρο 38) 

23 24 25 26 98 

13 Αύξηση 

εισφορών για τις 

επικουρικές 

συντάξεις 

(άρθρο 97) 

173 351 362 365 1251 

14 Αυξήσεις 

εισφορών 

αυτοαπασχολού

µενων-

ελεύθερον 

επαγγελµατιών 

(άρθρο 39) 

- 136 137 138 411 

15 Αυξήσεις 

εισφορών 

αγροτών (άρθρο 

40) 

94 95 112 157 458 

 ΣΥΝΟΛΑ 996 1.912 2.573 2.743 8.224 
27

 

4.1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ 

Ο νόµος Κατρούγκαλου  καταργεί τελείως, ένα µεγάλο µέρος από αυτά που αφορούν 

τις συντάξεις χηρείας. Η διαφορά είναι, ότι παρόλο που η σύνταξη στην πρώτη τριετία 

δίνεται ασχέτως µε την ηλικία, εάν µετά το πέρας των τριών ετών ο τωρινός 

συνταξιούχος δεν έχει φτάσει σε ηλικία των 55 ετών, αναµένεται η οριστική διακοπή της 

σύνταξης. Αντίθετα αν ο δικαιούχος συµπληρώνει τα 55 έτη και πάνω στο πέρας των 

τριών ετών αναβάλλεται η χορήγηση σύνταξης, η οποία θα προσκοµιστεί εκ νέου στα 67 

έτη. 

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει την αίτηση και έχει διανύσει τα 55 

έτη, η συγκεκριµένη σύνταξη παρέχεται στο 50% όχι µόνο για τα πρώτα τρία έτη, αλλά 

και για τα επόµενα. Επίσης σε περιστατικά όπου ο/η σύζυγος αποκτήσει µετέπειτα 

εργασία ή είναι ήδη συνταξιούχος η σύνταξη θανάτου θα ελαττωθεί στο 25% εφόρου 

ζωής. Παράλληλα τα παιδιά σε ηλικία έως 18, ή εάν φοιτούν ως τα 24, δικαιούνται µέρος 

                                                           
27

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 124) 
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από τη σύνταξη. Ταυτόχρονα αν η σύζυγος συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της, την 

συγκεκριµένη περίοδο, η σύνταξη θα λαµβάνεται µέχρι τις παραπάνω ηλικίες των 

παιδιών και µετά θα διακοπεί προσωρινά για να χορηγηθεί εκ νέου στα 67 της έτη. 

Με βάση το νόµο 4387/2016 προβλέπεται η ακέραια εξίσωση των συνταξιούχων που 

υπάρχουν ήδη µε µελλοντικούς  συνταξιούχους. Με την ολοκλήρωση του νόµου οι 

συντάξεις θα δίνονται µειωµένες  20% έως 40% αναφορικά µε αυτές του 2014. Όσο 

αφορά τα άρθρα  14 και 33, που αναµορφώθηκαν µε το νόµο 4472/2017, εκτιµάται  ο 

επανυπολογισµός των συντάξεων και η  περικοπή της προσωπικής διαφοράς έως 18% 

από 1/1/2019.   

Χήρα της οποίας ο σύζυγος λάµβανε σύνταξη 995,13 ευρώ, µε βάση τον παλιό νόµο 

θα λάµβανε το 70% (696,59 ευρώ) από την οποία αφαιρούνταν και ποσοστό 4% προς 

ΕΟΠΠΥ. Έτσι το τελικό ποσοστό σύνταξης χηρείας διαµορφωνόταν στα 668,73 ευρώ 

καθαρά. 

Τη «σύνταξη λόγω θανάτου» σύµφωνα µε το άρθρο 12 του νόµου 4387/2016 που γράφει 

«1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισµένου, ο οποίος έχει 

πραγµατοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου 

δικαιώµατος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω µέλη της οικογένειάς 

του: Α. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το 

χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισµένου. Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει 

συµβεί προτού συµπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζώντος συζύγου τότε 

καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν ο δικαιούχος 

συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης, η 

καταβολή της διακόπτεται µε τη συµπλήρωση της τριετίας και άρχεται εκ νέου µε τη 

συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν εφαρµόζονται 

εφόσον και για όσο χρόνο ο επιζών σύζυγος, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα 

που υπάγονται στην παράγραφο 1Β του παρόντος ή είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε 

βιοποριστικής εργασίας κατά ποσοστό 67% και άνω. Β. Τα νόµιµα τέκνα, τα 

νοµιµοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξοµοιώνονται µε αυτά, 

µε την προϋπόθεση ότι: α) Είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται µέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε 

ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισµένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε 

Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 

ή β) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισµένου ή συνταξιούχου είναι άγαµα και 
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ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την 

συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη 

εξακολουθεί να καταβάλλεται και µετά τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας. Γ. Ο 

διαζευγµένος σύζυγος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1Α για τον επιζώντα 

σύζυγο και εφόσον πληροί αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο πρώην 

σύζυγος, κατά τη στιγµή του θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούτο να 

του κατά βάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε µε δικαστική απόφαση είτε µε µεταξύ 

τους σύµβαση, β) να είχε συµπληρώσει δέκα (10) έτη έγγαµου βίου, µέχρι τη λύση του 

γάµου µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, γ) το διαζύγιο να µην οφείλεται σε ισχυρό 

κλονισµό της έγγαµης συµβίωσης υπαιτιότητας του αιτούντος τη σύνταξη, δ) το µέσο 

µηνιαίο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά του να µην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού 

του επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται 

από τον ΟΓΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 93 του παρόντος, ε) να µην έχει τελεστεί άλλος 

γάµος ή σύµφωνο συµβίωσης. 2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος 

του συνταξιούχου ή ασφαλισµένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών 

από την τέλεση του γάµου, εκτός αν: α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχηµα που προήλθε 

πρόδηλα και αναµφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανθρωποκτονία, β) κατά τη 

διάρκεια του γάµου γεννήθηκε ή µε το γάµο νοµιµοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή 

υιοθετήθηκε τέκνο, γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση 

εγκυµοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο, δ) συντρέχει η περίπτωση 

ανασυστάσεως προϋπάρξαντος γάµου, αρκεί οι τελεσθέντες γάµοι, δηλαδή ο αρχικός και 

ο εξ ανασυστάσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν 

διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολικά, και ο εξ ανασυστάσεως να διήρκησε 

τουλάχιστον έξι (6) µήνες. 3. Το δικαίωµα της κατά µεταβίβαση σύνταξης των ανωτέρω 

δικαιούχων παύει να ισχύει: α) µε το θάνατο του δικαιούχου, β) µε την τέλεση γάµου του 

δικαιούχου ή σύναψη συµφώνου συµβίωσης, γ) µε τη συµπλήρωση των κατά την 

περίπτωση α΄ της παραγράφου 1Β οριζόµενων ορίων ηλικίας, και δ) από τότε που, µε 

νεότερη κρίση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής, έπαυσε η κατά τις παραγράφους 1Α 

και 1Β περίπτωση β΄ ανικανότητα για εργασία 4.Α. Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω 

δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει 

δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιµερίζεται ως εξής: α) Για τον επιζώντα σύζυγο 

ποσοστό 50% της σύνταξης. Εάν ο γάµος έλαβε χώρα µετά την απονοµή της σύνταξης 

γήρατος του θανόντος, αυτή περιορίζεται ως ακολούθως: Αν η διαφορά ηλικίας µεταξύ 

του αποβιώσαντος και του συζύγου του, αφαιρουµένου του διαστήµατος του γάµου τους, 
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είναι µεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε 

πλήρες έτος διαφοράς, µείωση που καθορίζεται σε: 1% για τα έτη από το 10ο έως και το 

20ό έτος. 2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος. 3% για τα έτη από το 26ο έως 

και το 30ό έτος. 4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος, 5% για τα έτη από το 36ο 

και άνω. β) Για τον διαζευγµένο, εφόσον ο γάµος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη 

λύση του µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος 

επιζών σύζυγος επιµερίζεται κατά 75% για χήρο και 25% για διαζευγµένο. Για κάθε έτος 

εγγάµου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και µέχρι το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος 

διάρκειας του γάµου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος µειώνεται κατά 1% 

στο χήρο και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον διαζευγµένο. Προκειµένου περί 

έγγαµου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα 

ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιµερίζεται κατά 50% στο χήρο και 

50% στον διαζευγµένο. Εάν ο θανών δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγµένος δικαιούται το 

αυτό ποσοστό του διαζευγµένου, κατά τα ως άνω, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο 

χήρος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγµένων το αναλογούν για 

τον διαζευγµένο κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής 

επιµερίζεται εξίσου µεταξύ αυτών. γ) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Αν 

πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το παραπάνω ποσοστό 

διπλασιάζεται, εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, 

οπότε το ποσοστό της δικαιούµενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται. Β. Το συνολικό ποσό 

της κατά µεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος. Σε περίπτωση 

που το άθροισµα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του 

θανόντος περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέκνων. Γ. Εάν ο θανών καταλείπει 

τέκνα και η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο µειωµένη, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος, το ποσό της σύνταξης που 

περικόπτεται επιµερίζεται στα τέκνα. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις για 

χορήγηση ποσοστού σύνταξης λόγω θανάτου στα τέκνα, το ποσό της σύνταξης που 

περικόπτεται δεν καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο. 5.α) Στον επιζώντα σύζυγο 

καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη για µία τριετία από την πρώτη του εποµένου του 

θανάτου µήνα. β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή 

αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της 

σύνταξης. γ) Εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ηµεροµηνία θανάτου, είναι ανάπηρος 

σωµατικά ή πνευµατικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαµβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για 
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όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων. 6. 

Εφόσον, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ετών από την πρώτη καταβολή της κατά 

µεταβίβαση σύνταξης, ο άνεργος επιζών ή διαζευγµένος σύζυγος προσληφθεί ως 

µισθωτός ή προχωρήσει σε έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας ως 

αυτοαπασχολούµενος, οι ασφαλιστικές του εισφορές καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο για 

χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Εργασίας, 2194) Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε 

άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας. 7. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει 

διαφορετικά από τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό καταργείται. Καταβαλλόµενες κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος συντάξεις διατηρούνται ως έχουν, µε την επιφύλαξη του 

άρθρου 14. 8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που ο 

θάνατος επέρχεται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
28

 και µε το άρθρο 1 του νόµου 

4499/2017 όπου τροποποίησε τον παραπάνω νόµο αναφέρει «1. Στο τέλος της 

υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 

µετά τη λέξη «ή» προστίθεται εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «εφόσον ο θάνατος 

επήλθε κατά τη διάρκεια του έτους προετοιµασίας για την εισαγωγή σε ανώτερη ή 

ανώτατη σχολή, ή». 2. Στο τέλος της περίπτωσης Β΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 

4387/2016 προστίθενται εδάφια, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «α) Το συνολικό ποσό 

της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγµένου συζύγου, δεν µπορεί 

να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος νόµου που 

αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι 

µικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει µειούµενο κατά 1,25% για κάθε 

έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και µέχρι τη συµπλήρωση 

δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης µικρότερο των δεκαπέντε (15) 

ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγµένου 

συζύγου δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Τα 

ποσά των προηγούµενων εδαφίων επιµερίζονται µεταξύ επιζώντος και διαζευγµένου 

συζύγου, σύµφωνα µε τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β΄ της 

περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. β) Σε περίπτωση ύπαρξης 

δικαιοδόχων τέκνων, το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούνται όλα 

τα δικαιοδόχα τέκνα υπολογίζεται, αντίστοιχα, ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης της 

προηγούµενης περίπτωσης και επιµερίζεται µεταξύ των δικαιοδόχων τέκνων, σύµφωνα 
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µε τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης Α΄ της 

παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Σε καµία περίπτωση το άθροισµα του ποσού της 

σύνταξης των δικαιοδόχων τέκνων δεν µπορεί να υπολείπεται των ανωτέρω, ανάλογα µε 

τα έτη ασφάλισης του θανόντος, ποσών. Σε περίπτωση, όµως, ορφανών τέκνων και από 

δύο (2) γονείς, το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε έκαστο εξ αυτών δεν µπορεί να 

υπολείπεται των ανωτέρω ποσών. γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω θανάτου του 

πρώην ΟΓΑ το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που προκύπτει σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 99 του παρόντος νόµου για κάθε δικαιοδόχο πρόσωπο (επιζώντα 

ή/και διαζευγµένο σύζυγο και δικαιοδόχα τέκνα) δεν µπορεί να υπολείπεται των ποσών 

των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄. Όταν χορηγείται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω 

θανάτου σε τουλάχιστον ένα (1) από τα δικαιοδόχα πρόσωπα δεν εφαρµόζονται τα δύο 

πρώτα εδάφια της περίπτωσης Β΄ της παρούσας παραγράφου.». 3. Μετά το πρώτο εδάφιο 

της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται 

εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση 

που ο επιζών σύζυγος λαµβάνει το κατώτατο ποσό σύνταξης της περίπτωσης Β΄ της 

παρούσας παραγράφου».»,
29

 τη δικαιούνται ο/η σύζυγος εν ζωή και έχει ηλικία από 55 

έτη και πάνω η οποία σύνταξη λαµβάνεται χωρίς χρονικό όριο, σε ηλικία από 52 έως 

54,99, παίρνει τη σύνταξη για τρία χρόνια, κατά το πέρας του χρόνου επαναχορηγείται 

όταν συµπληρώσει το 67
ο
  χρόνο ηλικίας του, εφόσον υπάρχουν παιδιά ανήλικα ή 

φοιτούν ή είναι άγαµα ή ανίκανα, τότε η σύνταξη δεν κόβεται στα τρία χρόνια και µε 

ηλικία µικρότερη των 52 ετών εισπράττει τη σύνταξη για τρία χρόνια και µετά δεν 

χορηγείται ξανά, αν ο αποθανών έφυγε µετά τα 5χρόνια από το γάµο µε εξαιρέσεις όπως 

για παράδειγµα ανασύσταση γάµου. Σε διαζευγµένο/η σύζυγο τα ηλικιακά όρια ισχύουν 

όπως και των επιζώντων αλλά και συνάµα πρέπει να ισχύουν ότι: 

• ο πρώην σύζυγος έπρεπε να ήταν υπόχρεος να δίνει διατροφή. 

• Να βρίσκονται κάτω από τα δεσµά του γάµου για 10 χρόνια.  

• Το ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα µηνιαίως να µην είναι µεγαλύτερο των 

720 ευρώ.  

• Να µην έχει ξαναπαντρευτεί 

• Το διαζύγιο δεν ήταν σε βάρος του αποµείναντος δικαιούχου. 
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Τα αναγνωρισµένα παιδιά: 

• Μόνα αν τα παιδιά είναι εκτός γάµου και δεν ξεπερνούν την ηλικία των 18 

ετών ή εάν φοιτούν, τότε το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 24 έτη.  

• Τα παιδιά που είναι ανήµπορα για κάθε εργασία τη χρονιά που απεβίωσε ο 

γονέας. Όµως αυτή η ανικανότητα πρέπει να προϋπήρχε µέχρι την ηλικία 

των 24 ετών.  

• Το παιδί που βρίσκεται σε προετοιµασία για ανώτατη σχολή δικαιούται τη 

σύνταξη του αποθανόντος.    
30

 

 

4.2. ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Σύµφωνα µε το νόµο 4387/2016 άρθρο 7 παρ. 4 «Στους συνταξιούχους που 

λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη λόγο ανικανότητας µε ποσοστό ανικανότητας από 67% 

έως και  79,99 % χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και µε ποσοστό 

ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Στους 

συνταξιούχους που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξης λόγο ανικανότητας µε ποσοστό 

ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης. Στους 

συνταξιούχους µε ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό 

της εθνικής σύνταξης. Οι προσαρµογές αυτές δεν έχουν εφαρµογή για όσους 

συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του 

τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του 

πδ169/2007 (Ά 210), είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως 

ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται µε 

βάση τις διατάξεις του νόµου 2084/1992 (Ά 165)». Παρατηρούµε ότι αναφέρεται σε 

τέσσερεις κατηγορίες αναπήρων, στις οποίες κατατάσσονται οι ανάπηροι µε βάση το 

ποσοστό της ανικανότητάς τους. Σκοπός της ταξινόµησης αυτής είναι, να δίνουν 

περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργικότητα του ατόµου.
31

 

Με το νόµο 4488/2017, άρθρο 28 «Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης» 

το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 66 Στις 

περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω αναπηρίας και εφόσον 

εκκρεµεί στις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς 
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υπαιτιότητα των ασφαλισµένων, το δικαίωµα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας 

παρατείνεται για έξι (6) µήνες, µε το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι συνταξιούχοι πριν 

από τη λήξη του δικαιώµατος, εφόσον κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα είχαν 

κριθεί από την υγειονοµική επιτροπή µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν 

κριθεί από τις υγειονοµικές επιτροπές των ΚΕΠΑ ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξιµο 

ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν µικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως 

κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια 

συµψηφισµού, µε µηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούµενες 

συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, 

αναζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. Η ανωτέρω ρύθµιση εφαρµόζεται 

και για όλα τα επιδόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις 

συντάξεις µε αιτία την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όσων εµπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του 

άρθρου αυτού αρχίζει την 1.7.2017.»»,
32

 αποσαφηνίζεται ότι η χορήγηση για την 

αναπηρική σύνταξη θα συνεχιστεί µισό χρόνο επιπλέον, από τη στιγµή που δεν έχει 

αποφανθεί η επιτροπή των ΚΕΠΑ. Πιο συγκεκριµένα, µεταρρυθµίζει το νόµο 

4144/2013 άρθρο 66, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει µερίδιο ευθύνης, όταν παύει να 

έχει το δικαίωµα αναπηρικής σύνταξης και αφού βρίσκεται σε αναµονή η Ιατρική 

Γνωµάτευση στο ΚΕΠΑ, συνεχίζει να καταβάλλεται η αναπηρική σύνταξη για 6 

µήνες και το ποσό αυτής θα µείνει αµετάβλητο, στην περίπτωση όπου το ποσοστό 

ανικανότητας είναι το λιγότερο 67%. 

Αν κριθεί από την Ιατρική Γνωµάτευση του ΚΕΠΑ, ότι το ποσοστό ανικανότητας 

είναι λιγότερο από 67% οι παροχές που έλαβε είτε µε την διαδικασία συµψηφισµού, 

θα δοθούν χωρίς τόκους µε παρακράτηση ύψους 20% ανά µήνα από τις παροχές 

συνταξιοδότησης που τυχόν να λαµβάνει, είτε εξετάζονται βάση αποφάσεων του 

ΚΕ∆Ε. Η απόφαση αυτή ενδείκνυται και για το σύνολο των επιδοµάτων αλλά και για 

τις αναπηρικές συντάξεις. Συνάµα η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη συνεχίζει να 

είναι ενεργή και οι διατάξεις εφαρµόζονται αναδροµικά από 1/7/2017.
33

 

Για τα άτοµα µε ψυχικές παθήσεις στο άρθρο 23, του νόµου 4488/2017 όπως 

γράφει «Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων 1.α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που 

προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω 
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θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδοµάτων όταν ο δικαιούχος αναλαµβάνει 

εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν εφαρµογή στους δικαιούχους που πάσχουν 

αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή 

συµπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, µε ποσοστό 50% και άνω, 

εφόσον η ανάληψη µισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για 

λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση 

αυτή πιστοποιείται µε γνωµάτευση µονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για 

τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τοµέα Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

ν. 2716/1999 (Α΄ 96). β. Η ανάληψη µισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση 

των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής 

επανένταξης, δεν επηρεάζει την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί 

ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης 

αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ. 2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται σε 

συνταξιούχους που αναλαµβάνουν µόνιµη ή µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. 3. Οι συνταξιούχοι της 

παραγράφου 1 υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να το 

δηλώσουν στον ΕΦΚΑ, στο ΕΤΕΑΕΠ και στις αρµόδιες υπηρεσίες πρόνοιας. 4. Με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης µπορεί να καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος 

άρθρου.», αποσαφηνίζεται ότι έχουν το δικαίωµα να εργάζονται άτοµα που έχουν 

ψυχικές παθήσεις, χωρίς να επηρεάζεται η καταβολή της σύνταξης. Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις που αποσκοπούν στην ελάττωση ή στην οριστική παύση της σύνταξης που 

οφείλεται σε αναπηρία ή σε θάνατο, όταν ο συνταξιούχος ασκεί οποιοδήποτε 

επάγγελµα ή αυτοαπασχολείται, στην περίπτωση που ο συνταξιούχος έχει διανοητική 

καθυστέρηση ή ψυχική πάθηση ή ο συνδυασµός και των δύο σε ποσοστό από 50% 

και πάνω η συνταξιοδότηση καταβάλλεται χωρίς καµία αλλαγή, εφόσον υπάρχει 

εγκεκριµένη ιατρική γνωµάτευση που αποδεικνύει ότι η απασχόληση συµβάλει στην 

εναρµόνιση του ατόµου στην κοινωνία. Η ιατρική πιστοποίηση έχει ισχύ  3 χρόνια 

σύµφωνα µε το νόµο 2716/1999. Οι αποφάσεις του ΚΕΠΑ δεν λαµβάνουν υπ' όψιν 

την απασχόληση των ατόµων και µένουν ανεπηρέαστες.
34

 

Κατ' εξαίρεση οι δικαιούχοι που έχουν µόνιµη εργασία ή σύµβαση εργασίας 

αορίστου χρόνου σε κλάδο της γενικής Κυβέρνησης εµπίπτουν στις άνωθεν διατάξεις. 
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Οι συγκεκριµένοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωµένοι πριν την έναρξη εργασίας τους ή 

της αυτοαπασχόλισης να γνωστοποιήσουν στον ΕΦΚΑ, στο ΕΤΕΑΕΠ ή στις σχετικές 

υπηρεσίες πρόνοιας, για κάθε άλλη διευκρίνηση, τις αποφάσεις τις παίρνει ο 

Υπουργός Εργασίας, ο Υπουργός  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.
35

 

 

4.3.  ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Με την εφαρµογή του νόµου 4387/2016 καταργήθηκε το τµήµα της πρόνοιας της 

κατώτατης βασικής σύνταξης πριν τα 67 έτη της ηλικίας σε όλους τους 

συνταξιούχους. Σύµφωνα µε το τρίτο µνηµόνιο εκείνοι που βγαίνουν στη σύνταξη 

από 1/07/2015 και έπειτα και η σύνταξη είναι πρόωρη γήρατος κύριας ή επικουρικής 

ασφάλισης παίρνουν το οργανικό ποσό. Όταν ο συνταξιούχος συµπληρώσει τα 67 έτη 

της ηλικίας του και το οργανικό ποσό της σύνταξης είναι µικρότερο του εκτιµώµενου 

κατώτατου ορίου, τότε θα λαµβάνει το οργανικό και προνοµιακό τµήµα της 

σύνταξης. Σε περιπτώσεις θανάτου και αναπηρίας συνεχίζουν να ισχύουν τα 

κατώτατα όρια πριν από τα 67 έτη.
36

 

 Τον 21
ο
 αιώνα υπάρχουν δύο κατηγορίες υπολογισµού των κατώτατων ορίων. Η 

πρώτη κατηγορία αφορά τους ασφαλισµένους ως 31/12/1992 που ο κατώτατος µισθός 

αναλογούσε στο 20πλάσιο του εργάτη χωρίς ειδίκευση. Η δεύτερη κατηγορία 

ασφαλισµένων µε το χαµηλότερο όριο γήρατος – αναπηρίας αναλογεί στο 70% του 

ελάχιστου µισθού. Με το νέο ασφαλιστικό, η κατώτατη σύνταξη γίνεται εθνική σύνταξη 

και έχουν διαµορφωθεί τα εξής ποσά, 346 ευρώ µε 15 χρόνια ασφάλισης και 384 ευρώ µε 

20 χρόνια ασφάλισης στα 67 έτη. Ο νόµος Κατρούγκαλου έχει αφήσει ανοιχτό το 

ενδεχόµενο να µειωθεί και άλλο η εθνική σύνταξη. Σύµφωνα µε το νόµο 4336/2015 παρ. 

γ..5.1., σελίδα 1020, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη είναι το εισόδηµα των 

ασφαλισµένων. «Όσοι συνταξιοδοτούνται µετά τις 30 Ιουνίου2015 θα έχουν πρόσβαση 

σε βασικές, εγγυηµένες συντάξεις µε βάση τις εισφορές και µε εισοδηµατικά κριτήρια 

µόνον όταν θα έχουν συµπληρώσει τη νόµιµη κανονική ηλικία συνταξιοδότησης που 
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είναι σήµερα 67έτη». Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουµε ότι στις συντάξεις λαµβάνονται 

υπ’ όψιν εισοδηµατικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια.
37

   

Με την εισαγωγή της τριτοµνηµονιακής περιόδου άρχισε να εφαρµόζεται ο νόµος 

3863/2010 άρθρο 11 παρ. 3 που αφορά την αύξηση του ορίου της ηλικίας µε βάση τη 

προσδόκιµη διάρκεια ζωής, ανά τριετία. Αναλυτικότερα, στο νόµο Κατρούγκαλου η 

ρήτρα του προσδόκιµου ζωής ισχύει από 67
ο
  έτος ηλικίας και µετά.

38
 

Μετά την εφαρµογή του τρίτου µνηµονίου είναι υποχρεωτικό να συµπληρώνονται 

τα έτη υπηρεσίας και ταυτόχρονα το όριο ηλικίας σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

• Στους δηµόσιους υπαλλήλους τα δικαιώµατα που είχαν θεµελιωθεί πριν µπει σε 

ισχύ ο νόµος 4336/2015, δηλαδή πριν από της 19/8/2015 εξακολουθούν να έχουν 

τη δυνατότητα να τίθενται σε εφαρµογή. 

• Κατά την ολοκλήρωση του 35
ου

  έτους µέχρι τις 18/8/2015 και εξακολουθούν να 

εργάζονται, θα είναι αναγκαία η συµπλήρωση των αντίστοιχων ορίων ηλικίας που 

κυµαίνονται µεταξύ των 58,5 και 62 ετών ηλικίας.  Η σύνταξη στους ανωτέρω 

δικαιούχους  υπολογίζεται να καταβληθεί στην ηλικία των 55 ή 58 ετών. 

• Αν η συµπλήρωση της 35ετίας δεν έχει πραγµατοποιηθεί ως τις 31/12, τότε η 

ηλικία αυξάνεται στα 40 έτη.  

• Εκτός από το υπάρχον 6% προστίθεται επιπλέον µια εισφορά 10% η οποία θα 

καταβάλλεται έως ότου συµπληρωθούν τα έτη για την πλήρη σύνταξη. Η εισφορά 

αυτή υπολογίζεται µε βάση τη συνολική αρχική εισφορά 6%. 

• Σε όλα τα είδη σύνταξης εφαρµόζεται ηλικιακό όριο. ∆ηλαδή αναιρείται το 

δικαίωµα από τους ασφαλισµένους του δηµοσίου, (1983) να πάρουν σύνταξη µε 

τη συµπλήρωση 35 ή 37 ετών εργασίας. 

• Σε ενδεχόµενο παιδιού µε ποσοστό αναπηρίας από 67% και πάνω, το οποίο το 

καθιστά ανίκανο για να εργαστεί, ο ένας γονέας απαλλάσσεται από τις αλλαγές 

των ορίων ηλικίας.
39

 

Με την απόφαση του Συµβουλίου της Επικράτειας, η οποία ορίζει ότι δεν είναι 

ενάντια στο Σύνταγµα η αύξηση στα όρια ηλικίας για την παροχή συντάξεων, 

θεµελιώθηκε στις 12/7/2015 η ρύθµιση αυτή, έχοντας παροδικό χαρακτήρα. Οι 
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µεταρρυθµίσεις αυτές ξεκίνησαν το 2010 και το 2012 για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. Η 

ηλικία της αποµάκρυνσης του ασφαλισµένου λόγω συνταξιοδότησης σύµφωνα µε το 

νόµο 4336/2015 προσδιορίζεται µε βάση την ηλικία που θα έχει ο ενδιαφερόµενος το 

2018.
40

 

  Στους ενδιαφερόµενους  που έχουν διανύσει την ηλικία µεταξύ 50 και 60 ετών 

το 2018, παρατίθενται νέα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις, που θα πρέπει να καλύπτουν 

µε βάση το ταµείο τους, µε σκοπό να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 67 έτη της ηλικίας 

τους.
41

 

Με βάση το Ν. 4336/2015 καταργούνται τα προσωρινά όρια ηλικίας από 1/1/2022 

και κατοχυρώνεται ότι η ηλικία πλήρης συνταξιοδότησης θα είναι τα 62 έτη έχοντας 

συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης ή τα 67 έτη ηλικίας µε 15 χρόνια ασφάλισης, καθώς και 

τα 62 έτη ηλικίας µε 15 έτη ασφάλισης για µειωµένη σύνταξη λόγω γεράµατος. Στους 

ασφαλισµένους που δεν έχουν κατοχυρώσει το δικαίωµα να πάρουν είτε πλήρη είτε 

µειωµένη σύνταξη έως 14/8/2015 τα όρια ηλικίας έχουν ανοδική τάση µέχρι 1/1/2022. Αν 

το όριο ηλικίας δεν προβλέπεται για τη διασφάλιση της σύνταξης, είτε πλήρης είτε 

µειωµένης,  λόγο µεγάλης ηλικίας,  η ανοδική αυτή πορεία των ορίων ηλικίας αρχίζει από 

τις 13/8/2015 όπου και δηµοσιεύτηκε ο νόµος, µε τα 58 έτη να αποτελούν όριο ηλικίας, 

αν η κατοχύρωση της σύνταξης ορίζεται µε την  κάλυψη 35 ετών ασφάλισης , ή τα 55 έτη 

ηλικίας σε οποιαδήποτε άλλο ενδεχόµενο.  
42

 

Ο νόµος 4488/2017 αναπροσαρµόζει και επεκτείνει τις ρυθµίσεις του νόµου 

4387/2016, αφορούν τόσο το συνταξιοδοτικό όσο και το ασφαλιστικό σύστηµα αλλά και 

το Π∆. 169/2007. Οι αναπροσαρµογές που έγιναν µε τον παραπάνω νόµο, στα πρώτα 

πέντε άρθρα αφορούν ειδικότερα τους στρατιωτικούς και τους δηµόσιους υπαλλήλους. 
43

 

Η παρ.2 του άρθρου 2, του νόµου 4488/2017 ορίζει, πως το επί τις εκατό ποσό στο 

σύνολό του, της ελάττωσης της καταβολής της σύνταξης λόγω ηλικίας νωρίτερα από το 

προκαθορισµένο όπου το χρονικό διάστηµα αφορά τις αλλαγές στα  όρια ηλικίας που 

αυξάνονται σταδιακά δεν είναι εφικτό να ξεπερνάει το 30%. Η υποχρεωτική αυτή 

                                                           
40

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 284) 
41

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 285) 
42

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 295) 
43

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση(2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ365) 



29 

 

διάταξη συµπεριλαµβάνει τους ασφαλισµένους που έχουν το δικαίωµα να 

συνταξιοδοτηθούν γρηγορότερα από 5 χρόνια έως τον ∆εκέµβριο του 2021. 
44

 

 

 

Π2 Πίνακας συντάξεων µε Πρόσληψη έως το 1982 και 25ετία ως το 2010 

Σύνταξη µε 35 χρόνια Ηλικία που έχουν 35ετία Ηλικία συνταξιοδοτήσεις 

Έως18/8/2015 Ανεξαρτήτως ηλικίας Χωρίς όριο ηλικίας 

Έως 31/12/2015 58 58,6 

Το2016 58 59 

Το 2017 58 59,60 

Το 2018 58 60 

Το 2019 58 60,6 

Το 2020 58 61 

Το 2021 58 61,6 

Το 2022 58 62 (µε 40 έτη) 

 

Π3 Πίνακας συντάξεων µε πρόσληψη 1983-1992 και 25ετία ως το 2010 (και µε 

διαδοχική πριν το 1983) 

Με 37 έτη συνολικά και ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης 

Έως 18/8/2015 Χωρίς όριο ηλικίας 

Έως 31/12/2015 55,11 

Το 2016 56,9 

Το 2017 57,8 

Το 2018 58,6 

Το 2019 59,5 

Το 2020 60,3 

Το 2021 61,2 

Το 2022 62 (µε 40 αντί 37 έτη) 
45
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Π4 Πίνακας συντάξεων µε πρόσληψη 1983-1992 και 25ετία ως το 2010 

Με 37 έτη συνολικά και ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης 

Έως 18/8/2015 58 

Έως 31/12/2015 58,6 

Το 2016 59 

Το 2017 59,6 

Το 2018 60 

Το 2019 60,6 

Το 2020 61 

Το 2021 61,6 

Το 2022 62 (µε 40 έτη) 

 

Π5 Πίνακας συντάξεων µε πρόσληψη 1983-1992 και 25ετία το 2011 

Με 36 έτη και ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης 

Έως 18/8/2015 58 

Έως 31/12/2015 58,6 

Το 2016 59 

Το 2017 59,6 

Το 2018 60 

Το 2019 60,6 

Το 2020 61 

Το 2021 61,6 

Το 2022 62 (µε 40 έτη) 
46

 

  

4.3.1. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγµατα για τα όρια ηλικίας των ασφαλισµένων. 

� Εργαζόµενοι µε ασφάλεια οι οποίοι εντάχθηκαν στην εργασία περίπου το 1983 

και έχουν εκτίσει 35 έτη το 2018, θα πάρουν τη σύνταξη µε βάση τον νόµο του 

ορίου ηλικίας που ίσχυε στην ολοκλήρωση των 35 ετών υπηρεσίας και την ηλικία 

των 58 ετών. Έτσι στο καινούριο όριο ηλικίας προστίθενται δύο έτη. Στην 

περίπτωση όµως, που η προϋπόθεση της ηλικίας δεν πληρείται το 2018 αλλά 

συµπληρώνεται το επόµενο ή το µεθεπόµενο έτος, τότε τα όρια ηλικίας θα βγουν 

µε βάση εκείνα που αντιστοιχούν στο 2019 ή το 2020, και αυτά είναι 60,5 και 61 
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έτη αντίστοιχα γιατί τότε θα πληρούν και την προϋπόθεση της ηλικίας αλλά και 

της ασφάλισης. 

� Εργαζόµενοι που η πρόσληψή τους έγινε ύστερα από 1/1/1983 και ταυτόχρονα 

είχαν ένσηµα σε διαφορετικά Ταµεία και µέχρι το 2018 έχουν συµπληρώσει 37 

χρόνια εργασίας, συνταξιοδοτούνται στα 58,5 έτη ηλικίας. 

� Τους εργαζόµενους µε 25 έτη εργασίας το 2011, που το 2018 έχουν συµπληρώσει 

36 χρόνια εργασίας και η πρόσληψή τους έγινε έπειτα από το 1983 τους καλύπτει 

το καινούριο όριο ηλικίας δηλαδή τα 60 έτη µε τον όρο να έχουν συµπληρώσει το 

58
ο
  έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση που κλείνουν τα 58 έτη ηλικίας το 

2021, θα υποχρεωθούν να παραµείνουν ενεργοί µέχρι το 2021 στην ηλικία των 

61,5 ετών όπου και θα συνταξιοδοτηθούν, ενώ 58 έτη το 2022, το όριο ηλικίας 

που θα λάβουν τη σύνταξη φτάνει τα 62 έτη µε αναγκαία έτη υπηρεσίας τα 40. 

� Εργαζόµενοι µε ηµεροµηνία πρόσληψης κατόπιν της 1/1/1983, έχοντας στην 

υπηρεσίας τους 25 έτη έως το 2012 µπορούν να αποχωρίσουν στα 60,5 έτη 

ηλικίας υπό τον όρο να έχουν διανύσει το 59
ο
 έτος της ηλικίας τους και 

συγχρόνως να έχουν συµπληρώσει 37 έτη εργασίας σε όλο το 2018. Αλλιώς έχουν 

το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν πλασµατικούς χρόνους, ώστε να καλύψουν τα 

κριτήρια του 2011. 

� Μισθωτοί µε σύζυγο που έχει ανικανότητα 80% και µετέπειτα από τις 19/8/2015 

ολοκλήρωσαν 25 έτη υπηρεσίας, συνταξιοδοτούνται βάση του ορίου ηλικίας των 

50 ετών. Αυτοί που το 2018 έγιναν 50 ετών έχουν δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν 

στην ηλικία των 60,2 ετών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν τη δυνατότητα να 

λάβουν τη σύνταξη τους στα 50 έτη της ηλικίας τους, στην περίπτωση που τα 25 

έτη ασφάλισης έχουν συµπληρωθεί µέχρι τις 18/8/2015. 

� Στην περίπτωση που οι γονείς έχουν παιδί µε αναπηρία 67% µπορούν να 

εγκαταλείψουν την εργασία τους στα 50 έτη, χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν αν τα 25 

έτη εργασίας έχουν συµπληρωθεί είτε πριν τις 19/8/2015 είτε µετά. Στην δεύτερη 

περίπτωση όµως η µόνη διαφορά είναι ότι ένας από τους δύο γονείς µπορεί να 

κάνει χρήση του δικαιώµατος αυτού, ενώ παλιά είχαν αµφότεροι τη δυνατότητα.
47

 

 

Όσοι γονείς θέλουν να βγουν στη σύνταξη µε ανήλικο παιδί : 
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� Μητέρες που έχουν ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης  µέχρι το 2010, 

µπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 50 ετών έως το 2015. 

Εκείνες  που έγιναν 50 ετών το 2017 µπορούν να πάρουν τη σύνταξη τους στα 

58,5 έτη της ηλικίας τους ενώ αν έχουν συµπληρώσει  το 50ο έτος της ηλικίας 

το 2018 θα πάρουν πλήρη σύνταξη στα 60,2 έτη. Σε περίπτωση που τα 50 έτη 

τα συµπλήρωναν µετά τις 19/8/2015 θα συνταξιοδοτηθούν στα 55 τους έτη. 

� Ασφαλισµένοι γονείς που έχουν διανύσει το 25
ο
 έτος της ηλικίας τους , το 

τέκνο παρέµενε ανήλικο, ως το 2011 είχαν το δικαίωµα να βγουν στη σύνταξη 

στα 52 έτη µέχρι το 2015, εάν τα 52 έτη ηλικίας τα έκλεισαν το 2018 θα 

λάβουν την πλήρη σύνταξη στα 60,2 έτη της ηλικίας τους. 

� Το 2015 µπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν στα 55 έτη, γονείς µε ανήλικο 

παιδί και έχοντας συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης µέχρι το 2012. Στην 

αντίθετη περίπτωση, όπου τα 55 έτη ηλικίας συµπληρώθηκαν το 2018, τότε οι 

γονείς θα µπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 61 έτη µε πλήρη σύνταξη. 

� Γονείς µε τρία τέκνα πρέπει να έχουν συµπληρώσει 21 έτη εργασίας µέχρι το 

2011, έτσι ώστε στα 52 έτη ηλικίας τους να συνταξιοδοτηθούν. Εάν είχαν 23 

έτη ασφάλισης µέχρι το 2012 η ηλικία της σύνταξης ανέβαινε στα 55 έτη 

ηλικίας. Έπειτα από αυτά σύµφωνα µε το πότε συµπληρώνουν  τα 52 ή τα 55 

έτη ηλικίας έως το 2021 και θα αποχωρίσουν από την εργασίας τους µε τα 

καινούρια όρια ηλικίας. 

� Στις µητέρες µε τρία παιδία, οι οποίες µέχρι το 2010, συµπληρώνουν 20ετία 

διορισµού κατοχυρώνουν τη σύνταξη χωρίς το όριο της ηλικίας.
48

 

 

4.4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ 

Με την εφαρµογή του νόµου 4387/2016 έγινε επίσης αύξηση στις βασικές συντάξεις 

της εισφοράς υπέρ υγείας από 4% σε 6% καθώς και θέσπιση στις επικουρικές συντάξεις 

νέα εισφορά 6%. Με βάση το νόµο 4344/2015, έγινε αύξηση 2% στην εισφοράς υπέρ 

υγείας η οποία παρακρατείτε από τις βασικές συντάξεις. Ταυτόχρονα επιβλήθηκε 

εισφορά 6% και στις επικουρικές συντάξεις. Η εισφορά υπολογίζεται µε βάση το αρχικό 

µηνιαίο µικτό ποσό της βασικής σύνταξης.
49
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Μέχρι τα τέλη του 2016 θεσπίστηκαν µέτρα τα οποία ίσχυαν για πέντε µήνες από τον 

Αύγουστο ως το ∆εκέµβριο του 2016, ως συµπληρωµατικά. Τα µέτρα αυτά 

περιελάµβαναν πρώτον την απαλλαγή, σε αυτούς που είχαν απώλεια παροχής πάνω από 

τριάντα ευρώ το µήνα, στην καταβολή εισφοράς υπέρ υγείας και δεύτερον τη χορήγηση 

µίας προπληρωµένης µηνιαίας κάρτας σε εκείνους που είχαν απώλεια παροχής από 

εκατόν δεκαπέντε ευρώ και πάνω το µήνα. Το ποσό της κάρτας ισούται µε το 30% της 

απώλειας.
50

 

Σύµφωνα µε το νόµο 4336/2015 έγινε αναστολή της αύξησης σε όλες τις βασικές και 

επικουρικές συντάξεις. Αργότερα µε βάση το «νόµο Κατρούγκαλου» προβλέπονται 

αυξήσεις από 1/1/2017. Οι αυξήσεις αυτές ανεστάλησαν µε το νόµο 4472/2017 

αναδροµικά έως τον ∆εκέµβριο του 2021 και µε το νόµο 4475/2017 η αναστολή αυτή 

ισχύει µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2022.
51

 

Η αρχική κατάργηση και η µετέπειτα θέσπιση νέων όρων στη χορήγηση επιδόµατος 

κοινωνικής αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Στη χορήγηση δεν 

λαµβάνεται υπόψη το πραγµατικό δεδοµένο εισόδηµα, αλλά το τεκµαρτό.
52

 

Οι δικαιούχοι που επιλέγουν να βγουν στη σύνταξη, µε την κύρια σύνταξη µειωµένη, 

εξαιτίας του ορίου ηλικίας, γίνεται πρόσθετη µείωση 10%. Το παραπάνω µέτρο 

θεσπίστηκε µε το τρίτο µνηµόνιο νόµος 4336/2015. Το 10% της µείωσης θα υπολογίζεται 

επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει στο τέλος µετά τις προβλεπόµενες µειώσεις.
53

 

Το Σεπτέµβριο του 2017, η Κυβέρνηση ψήφησε νοµοσχέδιο που είχε προτείνει το 

υπουργείο Εργασίας το οποίο αφορούσε αλλαγές διατάξεων που περιλαµβάνονταν στο  

νόµο Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε τον Μάιο του προηγούµενου έτους. 

Ο νόµος 4472/2017 καταργεί τέσσερα επιδόµατα. Χαρακτηρίστηκα λέει : 

«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 

α. η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α΄110), 

β. τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4051/1960 (Α΄ 68), 

γ. η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄149), 
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δ. το άρθρο 2 του ν. 1545/1985 (Α΄91). 

2. Από 1.1.2018 η αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄149), ως προς το σκέλος της χορήγησης οικονοµικής 

ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεοµηνίας και λοιπών 

φυσικών καταστροφών ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 

της παρούσας παραγράφου. Με βάση το νόµο 4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13-9-2017), 

αναπληρώθηκαν και εισαχθήκανε ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις του νόµου 

4387/2016 και του ΦΕΚ Α 210/31-8-2007.»                 

Ο Ν.3016/2002 άρθρο 27, παρ 3 αφορά « Το επίδοµα οικονοµικής ενίσχυσης 

οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα που έχουν παιδία σχολικής ηλικίας». Ο νόµος αυτός 

είχε ως στόχο να ενισχύσει τις οικογένειες που είχαν χαµηλό εισόδηµα καθώς και να 

προσφέρει στους µαθητές αναγκαία σχολικά πράγµατα ώστε να συνεχίσουν την 

υποχρεωτική µόρφωση. 

Ο Ν. 1545/1985 άρθρο 2 λέει ότι « Το επίδοµα νεοεισερχοµένων στην αγορά 

εργασίας νέων κάτω των 29 ετών σε περίπτωση απόλυσης». Το συγκεκριµένο επίδοµα 

δίνονταν σε νέους που δεν εργάζονταν για ένα χρόνο µε την προϋπόθεση ότι ήταν 

εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων. Το επίδοµα αυτό προσφέρεται για τη χρονική 

περίοδο των πέντε µηνών. 

Ο Ν. 4051/1960 άρθρο 2 παρ. 3 αναφέρει « Το προνοιακό επίδοµα 

απροστάτευτων τέκνων». Ο πρωταρχικός σκοπός της καταβολής του επιδόµατος αυτού 

είναι να στηρίξει όλα τα µέλη της οικογένειας που είχαν έλλειψη πατρικής βοήθειας. 

Ο Ν. 1545/1985 άρθρο 2, παρ 1 γράφει « Η οικονοµική ενίσχυση φυσικών 

προσώπων που τελούν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας». Άτοµα που είχαν πενιχρά 

εισοδήµατα λάµβαναν το επίδοµα που αποτελούσε βοήθηµα για αυτά. 

 Άλλες αλλαγές που έγιναν πάνω στον «νόµο Κατρούγκαλου» είναι ότι µε το 

άρθρο 19 του νόµου 4488/2017 «Η πάγια µηνιαία κράτηση των µετόχων του Μετοχικού 

Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιµων 

αποδοχών όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη». Το άρθρο τοποθετείται 
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πάνω στη διαµόρφωση των µηνιαίων εισφορών του ΜΤΠΥ. Από 1/1/2017 το ποσοστό 

του 4% µεταβάλλεται σε 4,5%, µε αποτέλεσµα τα έσοδα του ΜΤΠΥ να έχουν άνοδο. 

 Το Υπουργείο Εργασίας συγκεκριµενοποίησε το άρθρο 19, του νόµου 4488/2017 

µε υπ' αριθµό πρωτ. 77088/3.10.2017 όπου τοποθετείται στις υπόλοιπες απολαβές που 

δεν αναγνωρίζονται ως συντάξιµες, µε βάση τη ρύθµιση της παρ. β του άρθρου 26 όπου 

παραµένουν σταθερές µε 1% υπέρ του ΜΤΠΥ. Ένα από τα επιδόµατα που δεν 

αναγνωρίζεται ως συντάξιµο είναι το οικογενειακό, µε κράτηση ύψους 4,5% για τους 

καινούριους ασφαλισµένους και για τους προηγούµενους µε 1% κράτηση. Αντίστοιχα 

παραµένει η κράτηση 2% όπου πραγµατοποιούνται σε επιπλέον αµοιβές, σταθερές 

αποζηµιώσεις και προσωπικές διαφορές. Υπογραµµίζεται πως σε όλα τα εργασιακά 

εισοδήµατα εκτός από αυτούς που εµπίπτουν στην ειδική διάταξη οι οποίοι έχουν 

απαλλαγή του ΜΤΠΥ, υποχρεούνται να καταβάλουν αποκλειστικά ένα ποσοστό 

κράτησης για ΜΤΠΥ, είτε 4,5% ή 1% ή 2%.
54
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
  

ΕΙ∆Η ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

5.1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Η προσωρινή σύνταξη ξεκίνησε να έχει ισχύ µε το πρώτο µνηµόνιο 3845/2010 και 

καθιερώθηκε σαν «ελάχιστη εγγυηµένη σύνταξη για όλους πάνω από 65 ετών 

υπολογισµένη µε βάση τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα διαβίωσης».
55

 

Η προσωρινή σύνταξη είναι ποσό που παρέχεται στο δικαιούχο της σύνταξης 

πρόσκαιρα έως να του χορηγηθεί η µόνιµη σύνταξη. Για την προσωρινή σύνταξη ισχύει 

νέα διάταξη σύµφωνα µε το νόµο 4387/2016 άρθρο 29. Οι δικαιούχοι οι οποίοι 

καταθέτουν χειρόγραφα την αίτηση τους, όπως αυτό γινόταν έως σήµερα θα λάβουν 

προσωρινή σύνταξη βάση των παρακάτω: 

• Στην πλήρη σύνταξη λόγω ηλικίας στους µισθωτούς η προσωρινή σύνταξη φτάνει 

στο όριο του 50% του µέσου όρου των απολαβών του µήνα του ασφαλισµένου 

για ολόκληρο το χρόνο πριν την κατάθεση της συνταξιοδότησης. Στους 

ασφαλισµένους του ΟΓΑ, στους αυτοαπασχολούµενους και σε αυτούς που 

ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται στο ύψος του 50% 

των εσόδων του µήνα του ασφαλισµένου για ολόκληρο το χρόνο πριν την 

κατάθεση της συνταξιοδότησης. Τα έσοδα του µήνα υπολογίζονται απ' την 

διαίρεση του συνόλου των κρατήσεων της κύριας ασφάλισης προς του 20% και 

προς 12. 

Τονίζεται πως η προσωρινή σύνταξη δεν γίνεται να είναι υποδεέστερη της εθνικής 

σύνταξης που ορίζεται για 20 έτη ασφάλισης και συνάµα δεν υφίσταται να ξεπερνάει 

το διπλάσιο της εθνικής σύνταξης έτσι όπως ρυθµίζεται αναλόγως. Αποκλειστικά για 

την προσωπική σύνταξη των δικαιούχων που αναφέρονται στο άρθρο 40, το ποσό δεν 

µπορεί να υστερεί στο 80% της εθνικής σύνταξης που αφορά 20 έτη ασφάλισης. 

• Στη µειωµένη σύνταξη εξαιτίας ηλικίας, η προσωρινή σύνταξη ελαττώνεται 

κατά 1/200 µηνιαίως για τους εναποµείναντες µήνες µέχρι την κάλυψη του 

ορίου ηλικίας που πρέπει να κατέχει ο δικαιούχος για να πάρει την πλήρη 

σύνταξη. 

• Για την προσωρινή σύνταξη εξαιτίας αναπηρίας ελαττώνεται στο 1/200 του 

µέσου όρου των µηνιαίων απολαβών για την χρονιά που υποβλήθηκε η 

                                                           
55

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 139) 



37 

 

αίτηση και συνάµα έχουµε µείωση που αφορά το εκάστοτε ποσοστό 

ανικανότητας. 

• Το ποσοστό της προσωρινής σύνταξης που δίνεται λόγω θανάτου διαµελίζεται 

στους δικαιούχους ανάλογα µε το ποσοστό που δικαιούται ο κάθε κληρονόµος και 

το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 50%. 

Με την οριστικοποίηση της σύνταξης, το ποσό που θα καταβληθεί  θα είναι εκείνο 

που προέρχεται µετά το συµψηφισµό µε την προσωρινή.
56

 

Στο ενδεχόµενο ασφαλισµένου µε διαδοχική περίοδο ασφάλισης που υπάγεται στον 

ΕΦΚΑ, ως αρµόδιος φορέας ελέγχει τις αιτήσεις που κατατίθενται της προσωρινής 

σύνταξης, βάση τα εκτιµώµενα όπως αυτά ορίζονται σχετικά µε το επάγγελµα της 

τελευταίας χρονιάς πριν την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση που ο χρόνος 

ασφάλισης δεν είναι αρκετός, επειδή ο δικαιούχος άλλαξε επάγγελµα, για να οριστεί η 

προσωρινή σύνταξη, συνυπολογίζεται η διαδοχική περίοδος που διανύθηκε και δίνεται 

προσωρινή σύνταξη. Οµοίως συµβαίνει σε εργαζόµενους µε διαδοχική ασφάλιση που 

έχουν χρέος του ανάλογου ποσού µε όσα ορίζει ο νόµος. 

Στις περιπτώσεις όπου ο ασφαλισµένος δεν θέλει να πάρει προσωρινή σύνταξη µε 

δική του δήλωση, τότε δεν ακολουθείται ο θεσµός που αφορά την απόδοση της 

προσωρινής σύνταξης. Επίσης ο θεσµός αυτός δεν ακολουθείται όταν ο ενδιαφερόµενος 

δεν καλύπτει τους όρους συνταξιοδότησης ή δεν έχει παρουσιάσει τα προαπαιτούµενα 

δικαιολογητικά. Ακόµα για οποιαδήποτε συνταξιοδότηση είναι αναγκαίο να 

ακολουθηθούν οι Κανονισµοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 883.2004 και 987/2009 

καθώς επίσης και των Συµβουλίων της 29/4/2004 και 16/9/2009, τα οποία αφορούν την 

διευθέτηση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας και αποσαφήνιση του τρόπου 

εκτέλεσης του Κανονισµού (ΕΚ) 883/2004. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που στηρίζονται 

σε ολοκληρωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα αποκλειστικά µε το χρόνο ασφάλισης σε 

ασφαλιστικό φορέα που ανήκει στην Ελλάδα. Παράλληλα η διάταξη µπορεί να µην 

εφαρµοστεί όταν ο δικαιούχος παίρνει επιπλέον, ακόµη µια κύρια σύνταξη για τον ίδιο 

λόγο, ή σε περίπτωση που όταν ο αιτών καταβάλει την αίτηση για συνταξιοδότηση 

συνεχίζει να εργάζεται. Επιπροσθέτως, η διάταξη δεν ακολουθείται όταν η αναγνώριση 

χρόνων δεν καλύπτεται και πρέπει να θεµελιωθεί µέχρι να εκδοθεί η απόφαση για 

εξαγορά χρόνων ακόµα και αν η εξαγορά γίνεται διαδοχικά µε παρακράτηση από τη 
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σύνταξή του. Τέλος όταν δεν έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές που το ποσό του 

χρέους είναι µεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφονται στις αρµόδιες διατάξεις. Αν οι 

οφειλές αποπληρωθούν σε βάθος χρόνου ο ενδιαφερόµενος πρέπει να καταθέσει 

καινούρια αίτηση για να λάβει προσωρινή σύνταξη.
57

 

Η κοινοποίηση της πράξης της προσωρινής σύνταξης γίνεται µέσα σε δύο µήνες από 

τη στιγµή που ο δικαιούχος θα καταθέσει την αίτηση για συνταξιοδότηση. Στους 

δικαιούχους που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς που είναι στο Ν. 3163/1955 οι διατάξεις 

που αφορούν την προσωρινή σύνταξη, πραγµατώνονται αντιστοίχως. Προτεραιότητα 

στην προσωρινή σύνταξη έχουν οι δικαιούχοι µε αναπηρία ή αυτοί που έχουν χρόνια 

πάθηση και οι γονείς ή κηδεµόνες των ατόµων µε ανικανότητα που επίσης καταβάλλεται 

µε προτεραιότητα στους δικαιούχους που ανήκουν στο Ν. 612/1977.
58

 

Οι ενδιαφερόµενοι που καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση συνταξιοδότησης στον 

ΕΦΚΑ, βάση νέας διάταξης του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017 «1. Οι ασφαλισµένοι οι 

οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Ε.Φ.Κ.Α. αίτηση συνταξιοδότησης, 

συµπεριλαµβανοµένων και των προσώπων που συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε το ειδικό 

καθεστώς του ν. 3163/1955 (Α΄ 71), δικαιούνται προσωρινή σύνταξη από την πρώτη του 

επόµενου της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης µήνα, µέχρι το 

τέλος του µήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

επόµενες παραγράφους. 

2. α) Η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζεται στο 80% του ποσού της 

οριστικής σύνταξης, όπως διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4387/2016 

(Α΄ 85). Στην περίπτωση χορήγησης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό που 

υπολογίζεται κατά το προηγούµενο εδάφιο µειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό 

µείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε µήνα που υπολείπεται της 

συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης. β) Οι 

ασφαλισµένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται 

προσωρινή σύνταξη, η οποία διαµορφώνεται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου σε συνδυασµό µε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 27 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016. γ) Σε περίπτωση θανάτου 

ασφαλισµένου ή συνταξιούχου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 50% του 
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ποσού που διαµορφώνεται σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου και 

χορηγείται στους δικαιοδόχους σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4387/2016. Το ποσό που 

θα προκύψει σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού 

που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που χορηγείται για δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, 

σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.  

3. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήµατος χορήγησης προσωρινής σύνταξης 

εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός, δύο (2) µηνών από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 ή και από την 

ηµεροµηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονοµικών επιτροπών, αν η χορήγηση 

της σύνταξης συναρτάται µε την εκτίµηση του βαθµού αναπηρίας του ασφαλισµένου. Η 

απόφαση του προηγούµενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή.  

4. Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται εφόσον ο αιτών: α) έχει συµπληρώσει στην 

ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον 

υπολογισµό της σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4387/2016, 

β) έχει συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ειδικά 

ως προς την ακρίβεια του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισοδήµατος που 

δηλώνει στην αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και ότι πληροί τόσο τις προϋποθέσεις 

χορήγησης της προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και τις προϋποθέσεις 

χορήγησης της οριστικής σύνταξης. Ασφαλισµένος µε διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, πλέον 

των ανωτέρω, οφείλει να δηλώσει αναλυτικά τα Ταµεία, στα οποία ασφαλίστηκε 

διαδοχικά, το χρόνο ασφάλισης ανά ενταχθέν Ταµείο και συνολικά, τις αντίστοιχες 

αποδοχές/εισόδηµα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλισής του, το Ταµείο στο οποίο 

έχει τυχόν οφειλές, καθώς και το αντίστοιχο ποσό, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 

Φ.1500/οικ.9696/195/8.8.2014 (Β΄ 2441). Ασφαλισµένος για τον οποίο είναι απαραίτητος 

ο έλεγχος καταβολής των εισφορών, θα πρέπει να καταθέσει επιπλέον υπηρεσιακό 

σηµείωµα του αρµόδιου τµήµατος εισφορών σχετικά µε τις τυχόν οφειλόµενες εισφορές 

κατά τον µήνα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης. 

5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισµένο σύµφωνα µε τις 

προηγούµενες παραγράφους συµψηφίζεται µε το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται 

στην οριστική απόφαση απονοµής της σύνταξης.  

6. Εάν, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής 

απόφασης απονοµής της σύνταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη 
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δήλωση του ασφαλισµένου είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 

συντάξεων αναζητούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής 

αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.  

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α. Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

 β. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρµοστούν οι Κανονισµοί 883/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το 

συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, για καθορισµό της 

διαδικασίας εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 883/2004 για το συντονισµό των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διµερείς συµβάσεις κοινωνικής 

ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεµελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό 

δικαίωµα µόνο µε το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.  

γ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία/ αυτοαπασχόληση κατά την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή όταν αναληφθεί µεταγενέστερα, καθώς και 

όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία.  

δ. Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεµελίωση του 

δικαιώµατος συνταξιοδότησης. Εφόσον, όµως, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης εκ 

µέρους του ενδιαφεροµένου, εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόµα 

και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τµηµατικά µε παρακράτηση του σχετικού 

ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου, είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη 

από την αρχική αίτηση, όχι όµως πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παράγραφο 

1 του παρόντος.  

ε. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων 

υπερβαίνει τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά. Αν µεταγενέστερα 

εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που 

ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος.  

8. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 εξακολουθούν να ισχύουν για τους 

ασφαλισµένους οι οποίοι καταθέτουν στον Ε.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση 

συνταξιοδότησης.».
59
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Το άρθρο 29 του νόµου 4387/2016 αναφέρεται στο ύψος του ποσού της προσωρινής 

σύνταξης, λαµβάνουν την προσωρινή σύνταξη από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα 

από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής καταβολής της αίτησης, µέχρι το τέλος του µήνα που 

θα δοθεί η οριστική απόφαση. Συµπεριλαµβάνονται τα άτοµα που ανήκουν στο ειδικό 

καθεστώς του Ν. 3163/1955 και δικαιούνται την προσωρινή σύνταξη. Το ποσοστό της 

προσωρινής σύνταξης λόγω  ηλικία, ορίζεται στο 80% της οριστικής σύνταξης.
60

 

 Εάν στον ασφαλισµένο παρέχεται µειωµένη σύνταξη λόγω ηλικίας, το ποσό της  

προσωρινής σύνταξης µειώνεται ανάλογα µε το ποσοστό µείωσης µηνιαίως, σύµφωνα µε 

τις προβλεπόµενες διατάξεις µέχρι να πληρεί το όριο ηλικίας για να λάβει την πλήρη 

σύνταξη. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται σε δικαιούχα άτοµα µε ανικανότητα. Στο 

ενδεχόµενο θανάτου του ασφαλισµένου οι δικαιούχοι θα λαµβάνουν το ποσό που θα 

διαµορφωθεί κατά το ήµισυ. Το ποσό που θα προέρθει δεν µπορεί να είναι λιγότερο του 

ποσού της Εθνικής σύνταξης που δίνεται για 15 χρόνια ασφάλισης. 

Για την αποδοχή ή άρνηση της αίτησης παροχής προσωρινής σύνταξης αποδίδεται 

από το αρµόδιο ασφαλιστικό όργανο µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία που 

προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά ή από την ηµεροµηνία υγειονοµικών επιτροπών για 

την παροχή αναπηρικής σύνταξης ανάλογα µε τον βαθµό ανικανότητας. Η απόφαση της 

αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης δεν ανακλείται από καµία παρέµβαση αρµόδιας 

αρχής. 

Για την καταβολή της προσωρινής σύνταξης είναι αναγκαίο να συµπληρωθούν όλα 

τα απαιτούµενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης µε σκοπό να καθοριστεί το ποσό της 

σύνταξης, όπως αναφέρεται στο νόµο 4387/2016. Ακόµη πρέπει να καταθέσει µία 

υπεύθυνη δήλωση που να πιστοποιεί τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και τις 

απολαβές του ή ακόµη µπορεί να καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση για το εισόδηµα που 

είναι δηλωµένο στην αίτηση για συνταξιοδότηση. Ενδιαφερόµενος που έχει ασφάλιση 

διαδοχικού χρόνου έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει διεξοδικά τα ασφαλιστικά ταµεία 

που ήταν εγγεγραµµένος, την περίοδο όπου ήταν ασφαλισµένος στο κάθε Ταµείο 

αντίστοιχα και ολόκληρες τις αποδοχές που αναλογούν ξεχωριστά στα Ταµεία. Αν ο 

ενδιαφερόµενος της ίδια χρονική περίοδο συµµετείχε σε περισσότερο από  ένα Ταµείο 

ταυτόχρονα είναι υποχρεωµένος να δηλώσει την περίοδο ασφάλισης. Τέλος σε 

περίπτωση που ο ασφαλισµένος έχει χρέη στο Ταµείο του πρέπει να το δηλώσει όπως 

επίσης και το ποσό των οφειλών του. 
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Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτηση, της υπεύθυνης δήλωσης και για την 

προσκόµιση της αίτησης για τυχόν χρεώσεις που µπορεί να υπάρχουν στο αρµόδιο 

τµήµα, όπου εκεί θα πραγµατοποιηθεί ο αναγκαίος έλεγχος που θα κριθεί για το αν γίνει 

δεκτή ή απορριφθεί. Αν η αίτηση καθίσταται αποδεκτή τότε θα πραγµατοποιηθεί 

συµψηφισµός µε το ποσό της σύνταξης που θα χορηγηθεί σε συνδυασµό µε το 

οφειλόµενο ποσό. Εφόσον ανακληθεί η οριστική αίτηση και δεν γίνουν δεκτά τα 

δικαιολογητικά που προαναφέρονται, αυτό οφείλεται είτε στο ότι οι όροι δεν 

καλύπτονται, είτε στο ότι τα στοιχεία δεν έχουν σαφήνεια, ή δεν είναι επαρκείς ή 

αναλυθείς ή ο συνδυασµός αυτών, τότε τα αχρεωστήτως δοθέντα ποσά ερευνούνται βάση 

διατάξεων περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παροχών. Αν δεν υποβληθεί η 

αίτηση ηλεκτρονικά τότε η προσωρινή σύνταξη δεν καταβάλλεται. Η υπεύθυνη δήλωση 

που είναι αναγκαίο να συµπληρωθεί είναι η ακόλουθη.
61
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Στον ΟΓΑ ο υπολογισµός της προσωρινής σύνταξης είναι µε το κατώτατο ποσό 

307,20 ευρώ και η µεγαλύτερη 768 ευρώ. Πιο συγκεκριµένα : 



44 

 

• Πλήρης σύνταξη λόγω ηλικίας και πλήρης σύνταξη λόγω αναπηρίας 80% και 

πάνω: το ποσό που αναλογεί είναι 384 ευρώ – 768 ευρώ που ισχύει από 1/1/2017 

η κατώτατη είναι 307,20 ευρώ. 

• Μειωµένη λόγω ορίου ηλικίας, υπάρχει ελάττωση του ποσού 1/200 µηνιαίος για 

τους µήνες που λείπουν µέχρι τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας και έως 60/200. 

Για παράδειγµα ότι ο ασφαλισµένος που του υπολείπονται 5 χρόνια µέχρι την 

συµπλήρωση της καθορισµένης ηλικίας, η µείωση της προσωρινής σύνταξης είναι 

60/200 δηλαδή 30%. 

• Αναπηρία µε βαθµό 67-77,99% η προσωρινή σύνταξη ελαττώνεται κατά 25% 

δηλαδή µικρότερη είναι 288 ευρώ και η ανώτατη 576 ευρώ. 

• Βαθµό αναπηρίας από 50-66,99% είναι µειωµένη κατά το ήµισυ. 

• «Λόγο θανάτου» η ελάττωση ανέρχεται στο 50%, η ελάχιστη 192 ευρώ και η 

µέγιστη 384 ευρώ. 

Επισηµαίνεται ότι η προσωρινή σύνταξη δεν δίνεται στην περίπτωση που ο 

εργαζόµενος δεν έχει σταµατήσει την εργασία του όταν κατέθεσε την αίτηση για 

σύνταξη. Τονίζεται ότι η προσωρινή σύνταξη του άρθρου 29 του νόµου 4387/2016 

δίνεται σε αυτούς που εντάσσονται στον καινούριο τρόπο υπολογισµού της σύνταξης. Οι 

ασφαλισµένοι που συµπεριλαµβάνονται  σε παλαιότερους κανόνες δικαίου παίρνουν την 

προσωρινή σύνταξη σύµφωνα µε το άρθρο 38 του νόµου 3863/2010. 

Σε ενδεχόµενο που οι αιτήσεις κατατεθούν µε ηλεκτρονική µορφή όπως αναφέρει το 

άρθρο 2 του νόµου 4499/2017 αυτό συνεπάγεται ότι η προσωρινή σύνταξη θα αναλογεί 

στο 80% της οριστικής σύνταξης.
62

  

 

5.2. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Επιπλέον µε το πρώτο µνηµόνιο διαχωρίστηκε η κύρια σύνταξη σε δύο µέρη, το 

σύνολο των οποίων αποτελεί την µηνιαία σύνταξη.
63

 Το πρώτο είναι η «βασική σύνταξη» 

που ως εγγυητής είναι το κράτος όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ.5 του νόµου 

Κατρούγκαλου «Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των 

ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές µε την κρατική χρηµατοδότηση του 

συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται» και το δεύτερο είναι η «αναλογική» 
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σύνταξη είναι εγγυητές τα Ταµεία Ασφάλισης. Πιο συγκεκριµένα το άρθρο 1 του νόµου 

3863/2010 αναφέρει:  

«1. Το ∆ηµόσιο εγγυάται τη βιωσιµότητα του Ασφαλιστικού Συστήµατος της χώρας 

µε σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο. 

2. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές 

εισφορές και χορηγείται µετά την 1.1.2015, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος 

αυτός. 

3. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο ύψος των 

ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε 

ασφαλισµένου που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015 σε φορείς κύριας 

ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο. Το αναλογικό ποσό σύνταξης βαρύνει τους προϋπολογισµούς 

των ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο για τους ασφαλισµένους 

του ∆ηµοσίου.»
64

 

Παράλληλα, προβλέπεται η αναπροσαρµογή κύριων συντάξεων, εκτός του ΟΓΑ, που 

έχουν ήδη καταβληθεί µέχρι τις 31/12/2018 οι κύριες συντάξεις καταβλήθηκαν όπως 

ήταν διαµορφωµένες µε τις διατάξεις που ίσχυαν στις 12/6/2016. Με βάση το νόµο 

4387/2016 όταν το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται είναι µεγαλύτερο από αυτό που 

προέκυψε κατά την αναπροσαρµογή, το ποσό της διαφοράς καταβάλλεται στο δικαιούχο 

σαν προσωπική διαφορά µέχρι την ολοκληρωτική εξάλειψή του. Στην αντίθετη 

περίπτωση το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται προσαυξάνεται σταδιακά και σε ίσα 

µέρη κατά το 1/5 της διαφοράς µέσα σε πέντε έτη από 1/1/2019. Η διαδικασία 

επανυπολογισµού – αναπροσαρµογής περιέχει δύο στάδια µε σκοπό να καθοριστεί η 

διαφορά της σύνταξης για κάθε δικαιούχο ξεχωριστά. Στο πρώτο στάδιο ενεργεί το 

ΕΦΚΑ ή ΦΚΑ ( χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το ΟΓΑ και η Τράπεζα της Ελλάδος ) που 

πραγµατοποιείται έλεγχος µε σκοπό την πληρότητα και η ορθότητα των στοιχείων, 

ηλεκτρονικών αρχείων που απαιτούνται για την αναπροσαρµογή.
65

 

Ταυτόχρονα ο νόµος 4387/2016 ανέλαβε να προσαρµόσει στις ειδικές 

περιπτώσεις το καινούριο σύστηµα εισφορών. Συγκεκριµένα καθόρισε τα εξής: 

• Οι συνολικές καταβολές της κύριας σύνταξης των εργαζόµενων και των 

εργοδοτών τους πρέπει να αντιστοιχεί στο 20% επί των απολαβών του µισθωτού. 
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Στις περιστάσεις έκτακτων απρογραµµάτιστων παροχών εξαιτίας γέννησης 

παιδιών, βαριάς αναπηρίας, γάµου και θανάτου οι εισφορές αποδίδονται κατά 

13,33% σε βάρος από τους εργοδότες και κατά 6,67% από τους µισθωτούς. 

Παράλληλα υπολογίστηκε το µέγιστο όριο των ασφαλιστέων απολαβών των 

εργαζοµένων και των εργοδοτών για την εκτίµηση της µηνιαίας εισφοράς τους, 

δέκα φορές επιπλέον από το ποσό που αναλογεί στον ελάχιστο βασικό µισθό 

άγαµου εργαζοµένου και µε τις ενεργές  διατάξεις κατά την εφαρµογή του νόµου 

10 φορές επιπλέον του ποσού που αναλογεί στο βασικό µισθό του παραπάνω 

εργαζόµενου ηλικίας πάνω από 25 έτη. 

• Από 1/1/2017 το ποσοστό της µηνιαίας καταβολής των ασφαλισµένων είτε  των 

αυτοαπασχολούµενων είτε των ελεύθερων επαγγελµατιών για την κύρια σύνταξη 

θα ανέρχεται στο 20% µηνιαίως. Το µηνιαίο εισόδηµα υπολογίζεται από το 

καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα που είχε δηλωθεί τη προηγούµενη φορολογική 

χρονιά και καθορίζει το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς. 

Στους συµµετέχοντες σε προσωπικές εταιρίες υπολογίζονται ετήσιες                   

χρηµατικές εισροές από τα συνολικά κέρδη επί το ποσοστό της αναλογίας των 

συµµετεχόντων. Στο ενδεχόµενο που η ατοµική επιχείρηση έχει µηδενικά κέρδη ή ζηµιές, 

οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταβάλουν  µέρος εφόσον δεν καλύπτεται από την ίδια 

την επιχείρηση για νεοσύστατες επιχειρήσεις µε διάρκεια ως 5 έτη. Στα έτη τα οποία η 

ατοµική επιχείρηση δηλώνει καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα προηγούµενου έτους άνω 

των 18.000 ευρώ η οφειλή αποπληρώνεται κατά το 1/5 ετησίως. Τα µέλη της εταιρίας 

υποχρεούνται να αποπληρώσουν  σε διάστηµα 15 ετών ασφάλισης. 

• Από 1/1/2017 αγρότες και ασφαλισµένοι του ΟΓΑ µη λαµβάνοντας υπ όψιν  το 

χρόνο εισαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, πληρώνουν εισφορές στην κύρια 

σύνταξη επί το εισόδηµα που έχουν. 

• Όταν υπάρχει αγροτική οικογενειακή επιχείρηση, όπου η σύζυγος και τα ενήλικα 

παιδιά εργάζονται σε αυτή, ορίζεται ως φορολογητέο εισόδηµα αυτών, το 

ελάχιστο φορολογητέο εισόδηµα.  Στο ενδεχόµενο που το φορολογητέο εισόδηµα 

του έτους είναι µεγαλύτερο από το γινόµενο των ατόµων της οικογένειας που 

εργάζονται στην επιχείρηση επί τη λιγότερη βάση υπολογισµού της εισφοράς, 

αναδοµηµένη σε ετήσια βάση, η εισφορά υπολογίζεται µε το αποτέλεσµα της 

διαίρεσης που προκύπτει από το εισόδηµα διά τα εργαζόµενα µέλη. 
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Επίσης  προσδιορίστηκε η καταβολή της µηνιαίας εισφοράς 20% και για αυτούς 

που θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ από 1/1/2022 ανεβαίνοντας βαθµιαία από 1/7/2015. 

Με βάση τα παρακάτω: 

• Η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά για την κύρια σύνταξη από 1/7/2015 έως 

31/12/2016 ανέρχεται στο 10% αφού προστέθηκαν 3 ποσοστιαίες µονάδες. 

• Οι κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από 1/1/2017 και έπειτα σταµατάνε να 

υπάρχουν και η ασφαλιστική εισφορά του µήνα ορίζεται ως ποσοστό επί το 

φορολογητέο εισόδηµα, όπου τοποθετείται χρονικά να εξοφλείται κάθε µήνα.  Η 

χαµηλότερη ασφαλιστέα µηνιαία απολαβή ρυθµίζεται ως το ποσό που αντιστοιχεί 

στο 70% της κάθε περίπτωσης που διαµορφώνεται µε τον κατώτατο χαµηλότερο 

βασικό µισθό εργαζόµενου που είναι πάνω από 25 ετών και είναι άγαµος. Το 

µεγαλύτερο όριο της ασφαλισµένης µηνιαίας εισφοράς για την µέτρηση της 

ασφαλιστικής συνδροµής που εισφέρεται κάθε µήνα καθορίζεται ως εξής: το 2017 

η αναλογία των ασφαλιστικών οφειλών ανά µήνα επί τα φορολογητέα έσοδα 

ρυθµίζεται σε 14%. Το επόµενο έτος η εισφορά αυτή µορφοποιείται σε 16%. Το 

2019 ανεβαίνει στο 18%, το 2020 µεγαλώνει κατά 1% και διαµορφώνεται στο 

19% και το 2021 φτάνει σε 19,5%. Από 1/1/2022 και έπειτα κατοχυρώνεται στο 

20%.
66

 

Οι συνταξιούχοι για τον κλάδο ασθένειας καταβάλουν συνδροµή 6% έναντι του 

ποσού της κύριας σύνταξης που λαµβάνουν, εφόσον µειωθούν τα ανάλογα ποσά στη 

ΕΑΣ της κύριας σύνταξης σύµφωνα µε το άρθρο 38 του νόµου 3863/2010, παρ. 11,12 

του άρθρου 44 του νόµου 3986/2011. Σε ενδεχόµενο "συρροής κύριων συντάξεων" η 

καταβολή του 6% λογαριάζεται στο σύνολο τους αφού µειωθεί η ΕΑΣ. 

Πιθανολογείται ότι αν ο συνταξιούχος, εργάζεται ταυτόχρονα τότε καταβάλλεται το 

6% από το ποσό της σύνταξής του και συνάµα παρέχει τις αντίστοιχες καταβολές του 

εισοδήµατος από την εργασία του που µπορεί να είναι µισθωτός ή 

αυτοαπασχολούµενος, όπως αναγνωρίζεται από τους εκάστοτε νόµους.
67
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5.2.1. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Το ένα τµήµα της κύριας σύνταξης, αφορά την εθνική σύνταξη η οποία 

χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του κράτους. Όπως διατυπώνεται στον νόµο 

4387/2016, άρθρο 2, παρ.2   «Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηµατοδοτείται από ασφαλιστικές 

εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισµό». Η σύνταξη αποδίδεται 

µέχρι 31/12/2016 από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από 1/1/2017 από τον 

ΕΦΚΑ, όπως εγγράφονται στο άρθρο 7 του νόµου 4387/2016. « Η Εθνική Σύνταξη 

καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου 

δικαιώµατος ή ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 

Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώµατος, η Εθνική Σύνταξη 

καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα για 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, µεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το 

οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόµενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η µόνιµη 

διαµονή για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται, σύµφωνα µε 

την προβλεπόµενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε αυτούς. Το ποσό της 

µειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που 

υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαµονής στην Ελλάδα, µεταξύ του 15ου έτους της 

ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν τον προβλεπόµενο όριο ηλικίας 

καταβολής της σύνταξης. Η κατά τα ανωτέρω µείωση δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις 

συνταξιοδότησης µε βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 

1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), είτε µε βάση τις διατάξεις που 

παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα 

αυτά συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165)».
68

 

Το άρθρο 7 παρ.1 του Ν. 4387/2016 «Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον 

Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος ή 

ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.» 

Εθνική σύνταξη µπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι σύνταξης εξαιτίας 

ανικανότητας, γήρατος και θανάτου όπως ορίζεται από τις αρµόδιες διατάξεις του νόµου. 

Εκτός από την κατοχύρωση του νόµιµου αξιώµατος που πρέπει να πληρεί ο δικαιούχος 

ανάλογα µε τον φορέα ασφάλισης, πρέπει ταυτόχρονα να πιστοποιηθεί  ότι κατοικεί στην 

Ελλάδα µόνιµα το λιγότερο 15 χρόνια, από την ηλικία των 15 ετών µέχρι να 

ολοκληρωθεί το όριο ηλικίας που απαιτείται  για την συνταξιοδότηση του. Εάν σε 
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περίπτωση γήρατος η αίτηση για σύνταξη καταβληθεί αφού καλυφθεί το όριο ηλικίας, η 

επαλήθευση για το αν ο αιτών πληρεί τους όρους διαµονής διαχέεται έως την καταβολής 

της αίτησης.
69

 

Οι δικαιούχοι πλήρης εθνικής σύνταξης 67 ετών που έχουν συµπληρώσει 20 έτη 

ασφάλισης και σαράντα χρόνια διαµονής στην Ελλάδα,   θα πάρουν σύνταξη 384€, ενώ 

εκείνοι που έχουν 15 έτη ασφάλισης 346 ευρώ. Αυτοί που παίρνουν σύνταξη εξαιτίας τις 

αναπηρίας τους, δεν χρειάζεται να πληρούν την προϋπόθεση διαµονής της χώρας, ενώ 

εκείνοι που σύµφωνα µε το νόµο 612/1977 παίρνουν σύνταξη οφείλουν να έχουν 15 

χρόνια διαµονής στην Ελλάδα. Το ποσό τον 384 ευρώ δεν µεταβάλλεται είτε έχει 

συµπληρώσει  17 έτη ασφάλισης είτε 20 έτη. Μετά την ολοκλήρωση των 15 ετών 

ασφάλισης η εθνική σύνταξη είναι ελαττωµένη κατά 2% ανά υπολειπόµενο έτος του 20
ου

.    

Πιο αναλυτικά, η πλήρες εθνική σύνταξη µε 15 χρόνια ασφάλισης είναι 345,60 ευρώ, µε 

16 χρόνια είναι 353,28 ευρώ, µε 17 χρόνια είναι 360,96 ευρώ, µε 18 χρόνια είναι 368,64 

ευρώ και για 19 χρόνια ασφάλισης είναι 376,32 ευρώ, ενώ µε τη συµπλήρωση 20 ετών 

και πάνω, το ποσό της σύνταξης ανέρχεται στα 384 ευρώ. Στο ενδεχόµενο που ο 

ασφαλισµένος δεν έχει ολοκληρώσει ακριβώς τα 20 έτη ασφάλισης, τότε ο δικαιούχος θα 

πάρει την εθνική σύνταξη που ισοδυναµεί µε το ακέραιο έτος που έχει συµπληρώσει και 

για τους επιπλέον µήνες και µέρες που έχει ασφαλιστεί, θα λάβουν ανάλογα τις εισφορές 

τους. ∆ηλαδή αν ένας ασφαλισµένος στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κάνει αίτηση για σύνταξη µε 17 

χρόνια, 8 µήνες και 15 µέρες ασφάλισης, οι απολαβές της εθνικής σύνταξης που θα 

δικαιούται θα είναι 366,46 ευρώ συνολικά όπου τα 5,50 ευρώ θα είναι για τους µήνες και 

τις µέρες . 

 

[(368,64-360,96)* 215/300] = 366,46 

  

Με τον νόµο 4488/2017 διασαφηνίστηκε η προϋπόθεση της 15ετίας όπου οι 

δικαιούχοι µπορούν να αποκτήσουν την εθνική σύνταξη µόνο µε την προσθήκη των 15 

ετών. Με την ολοκλήρωση της 15ετίας οι δικαιούχοι κατοχυρώνουν το δικαίωµα της 

συνταξιοδότησης όπως αναφέρει το άρθρο 1, παρ.2 «Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 

του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η προϋπόθεση 

συµπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης 
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δεν ισχύει για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε τη συµπλήρωση χρόνου 

ασφάλισης µικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της 

εθνικής σύνταξης δεν µπορεί να υπολείπεται αυτού που αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) 

έτη ασφάλισης.»»
70

 

Για την απόκτηση της Εθνικής Σύνταξης λόγο γήρατος, ενδείκνυται η 

ολοκλήρωση των 40 ετών µόνιµης διαβίωσης στην Ελλάδα, που από τα 15 έτη όπως 

προείπαµε, µπορεί να υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση. Για τα έτη που υπολείπονται 

ως την κάλυψη των 40 ετών,  µειώνεται η σύνταξη σε αναλογία 1/40. Στο παρακάτω 

υπόδειγµα, συνταξιούχος ηλικίας 67 ετών και µόνιµος κάτοικος  στην Ελλάδα τα 

τελευταία 27 έτη έχοντας τη δυνατότητα µε 15 έτη ασφάλισης να λάβει σύνταξη 

µειωµένη. Με ελάττωση κατά 1/40 όπως ορίζεται  από το νόµο και το ποσό που 

αντιστοιχεί είναι  345,6*(13/40)=233,28 ευρώ. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι, παρόλο που το 

πιστοποιητικό ασφάλισης είναι αναγκαίο  δεν είναι στοιχείο που αποδεικνύει τη διαµονή 

του ασφαλισµένου στην Ελλάδα.
71

 

∆ικαιούχος που έχει συµπληρώσει 20 έτη ασφάλισης στην ηλικία των 62 ετών το 

ποσό της σύνταξης που δικαιούται, αντιστοιχεί στα 268 ευρώ, ενώ αν έχει διανύσει 15 

χρόνια ασφάλειας θα λάβει 241 ευρώ στα 62 έτη ηλικίας του. Ο ασφαλισµένος που του 

λείπουν χρόνια συµπλήρωσης για την πλήρη σύνταξη θα πάρει µειωµένη κατά 1/200 για 

κάθε µήνα ή 6% για κάθε έτος µέχρι τη συµπλήρωση της προβλεπόµενης ηλικίας. Το 

ελάχιστο όριο συνταξιοδότησης που απαιτείται αναλογεί στην ηλικία των 5 ετών 

διαφοράς και δεν χρειάζεται να επιβληθεί ξέχωρα το ποσοστό 10%. Εάν ο δικαιούχος δεν 

πληρεί τις προϋποθέσεις των ετών διαµονής και το προβλεπόµενο όριο ηλικίας, η 

σύνταξη που θα λάβει θα είναι µικρότερη, αφενός από τα χρόνια 40ετούς µόνιµης  

διαβίωσης στην Ελλάδα και αφετέρου λόγο ορίου ηλικίας. Παρακάτω ακολουθούν  πέντε 

περιπτώσεις για επεξήγηση: 

� Για 15 έτη εργασίας η ελαττωµένη εθνική σύνταξη είναι 346,60 - 6% = 324,86 

ευρώ για 1 έτος ως που να αποπερατώσει την ηλικία των 67 ετών. 

� Ο ασφαλισµένος που έχει ασφάλιση για 15 έτη, το ελαττωµένο ποσό της εθνικής 

σύνταξης είναι 345,60 - 12% = 304,12 ευρώ για 2 έτη ως την κάλυψη του ορίου 

ηλικίας. 
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� Η µειωµένη εθνική σύνταξη για 15 έτη εργασίας θα είναι 345,60 - 18% = 283,39 

ευρώ για 3 χρόνια που υπολείπονται ως τα 67 έτη.  

� Η ελαττωµένη εθνική σύνταξη για 15 χρόνια ασφάλισης ανέρχεται στα 345,60 - 

24% = 262,65 ευρώ για τα υπολειπόµενα 4 χρόνια που χρειάζονται.  

� Για 15 έτη ασφάλισης η µείωση θα ανέρχεται στο ποσό 345,60 - 30% = 241,92 

ευρώ στην περίπτωση που απαιτούνται 5 έτη µέχρι την ολοκλήρωση του ορίου 

ηλικίας. 

Ακόµα ακολουθούν πέντε παραδείγµατα για την ελαττωµένη εθνική σύνταξη µε 20 

έτη ασφάλισης δηλαδή 6.000 ηµέρες εργασίας. 

� Για 20 χρόνια εργασίας η σύνταξη περικόπτεται σε 384 - 6% = 360,96 ευρώ στην 

περίπτωση που ο ασφαλισµένος χρειάζεται 1 χρόνο για την απαιτούµενη ηλικία 

συνταξιοδότησης.  

� Στο ενδεχόµενο που ο ασφαλισµένος χρειάζεται 2 χρόνια για την κάλυψη του 

ορίου ηλικίας των 67 ετών, η µείωση της σύνταξης θα ανέρχεται 12% από το 

καθορισµένο ποσό των 384 ευρώ και θα ισούται µε το ποσό 337,92 ευρώ.  

� Για 20 έτη εργασίας η εθνική σύνταξη χορηγείται µειωµένη κατά το ποσοστό 

18% στην περίπτωση που του λείπουν 3 χρόνια µέχρι τη συµπλήρωση του 

ψηφισµένου ορίου ηλικίας και ανέρχεται στο ποσό των 314,88 ευρώ. 

�  Για 20 έτη εργασίας η εθνική σύνταξη ελαττώνεται 384 - 24% = 291,84 ευρώ 

όπου λείπουν 4 χρόνια για την θεσµοθετηµένη ηλικία συνταξιοδότησης των 67 

ετών.  

� Η µειωµένη εθνική σύνταξη µε 20 χρόνια ασφάλισης, αφαιρείται το ποσοστό 30% 

και ανέρχεται στο ποσό 268,80 ευρώ στο ενδεχόµενο που ο δικαιούχος χρειάζεται 

ακόµα 5 χρόνια για την συµπλήρωση των 67 ετών. 

Ακολουθούν δύο τελευταία παραδείγµατα που περιλαµβάνουν επιπλέον µειώσεις της 

εθνικής σύνταξης : 

� Εργαζόµενος όπου κατοικεί 40 χρόνια µόνιµης κατοικίας στην Ελλάδα µε 

κατοχυρωµένο δικαίωµα για µειωµένη εθνική σύνταξη λόγω γήρας µε 15 χρόνια 

ασφάλειας και βρίσκεται στο 62
ο
 έτος της ηλικίας του, θα του χορηγηθεί 

µειωµένη σύνταξη της τάξεως των 241,92 ευρώ, που οφείλεται πρώτον στον 

παράγοντα για τα 15 χρόνια ασφάλισης το καθορισµένο από το νόµο είναι 20 

χρόνια ασφάλισης και η µείωση ανέρχεται κατά 2% ετησίως, το ποσό που θα 

λαµβάνει 345,60 ευρώ. Για το δεύτερο παράγοντα µείωσης είναι το όριο ηλικίας 
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των 67 ετών, θα υποστεί µείωση κατά 30% για τα 5 χρόνια που χρειάζεται για την 

συµπλήρωση του ορίου ηλικίας. 

� Κάτοικος Ελλάδας για 25 χρόνια, µε 15 χρόνια ασφάλισης, µε πάγιο δικαίωµα για 

µειωµένη σύνταξη και βρίσκεται στο 62
ο
 έτος της ηλικίας του θα του καταβληθεί 

σύνταξη έναντι του ποσού των 151,20 ευρώ. Οι παράγοντες της αφαίρεσης της 

σύνταξης είναι για τα 15 έτη ασφάλισης και τα 25 χρόνια διαµονής της Ελλάδας 

που θα ελαττωθεί κατά 15/40 και εξίσου κατά 30% για τα 5 έτη που του 

υπολείπονται.
72

 

 Σε περίπτωση µειωµένης Εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας ισχύει, ότι για τα 

ποσοστά αναπηρίας έχει δικαιοδοσίας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθιερώνονται ως εξής: 

• Μεταξύ 67% και 79,99% δίνεται το 75% της εθνικής σύνταξης µε 15 χρόνια 

ασφάλισης συνταξιοδοτούνται µε 259,20 ευρώ και µε 20χρόνια ασφάλισης 

συνταξιοδοτούνται µε 288 ευρώ. 

• Μεταξύ 50% και 69,99% παρέχεται το 50% της εθνικής σύνταξης δηλαδή 172,80 

ευρώ για 15 χρόνια ασφάλισης και 192 ευρώ για 20 χρόνια ασφάλισης. 

• Στους δικαιούχους που έχουν από 80% και πάνω αναπηρία καταβάλλεται 

ολόκληρο το ποσό της εθνικής σύνταξης. 

Επισηµαίνεται πως δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα για 

τους συνταξιούχους λόγο ανικανότητας. Κατά συνέπεια ο όρος 15 έτη ασφάλειας 

ρυθµίζεται µε βάση τα παρακάτω: 

• Για τους δικαιούχους που έχουν ασφάλεια µέχρι 15 χρόνια η εθνική σύνταξη 

που τους αναλογεί είναι 345,60 ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ.6. 

• Αυτοί που έχουν ασφάλεια µεταξύ 15 και 19,9 χρόνια δικαιούνται το ποσό 

των 345 ευρώ έως 376 ευρώ ανάλογα. 

• Εκείνοι που είναι ασφαλισµένοι από 20 και άνω η εθνική σύνταξη που θα 

λάβουν είναι 384 ευρώ. 

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγµατα για τα ποσά της Εθνικής σύνταξης: 

� Συνταξιούχοι λόγο ανικανότητας µε αναπηρία 80% και ασφαλισµένοι 6 έτη θα 

πάρουν εθνική σύνταξη 345,60 ευρώ, ενώ 25 χρόνια ασφάλισης θα πάρουν 384 

ευρώ. 
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� ∆ικαιούχοι σύνταξης που έχουν αναπηρία 70% και 6 χρόνια ασφάλισης θα τους 

καταβληθεί σύνταξη 259,20 ευρώ και µε 25 έτη ασφάλισης θα τους καταβληθεί 

σύνταξη 288 ευρώ. 

� Συνταξιούχος µε αναπηρία 55% και ασφαλισµένος για 6 χρόνια θα του χορηγηθεί 

εθνική σύνταξη 172,9 ευρώ και µε 25 χρόνια ασφάλισης θα τους χορηγηθεί 192€ 

για εθνική σύνταξη. 

� Στους δικαιούχους µε ανικανότητα 67% και 18 χρόνια ασφάλισης παρέχεται 

εθνική σύνταξη 276,48 ευρώ
73

 

Η χορήγηση της εθνικής σύνταξης τροποποιείται αντίστοιχα εάν οι συνταξιούχοι ή οι 

δικαιούχοι λόγο θανάτου επιβάλλεται να πάρουν εκτός από την κύρια σύνταξη, να 

λάβουν περεταίρω συντάξεις. Σε ενδεχόµενο που ο δικαιούχος λαµβάνει δύο κύριες 

συντάξεις έχει το νόµιµο δικαίωµα να πάρει την πλήρη εθνική σύνταξη. Όταν 

καταβάλλεται µια πλήρης και µία µειωµένη κύρια σύνταξη το ποσό της εθνικής σύνταξης 

καταβάλλεται ολόκληρο. Αν χορηγούνται δύο µειωµένες κύριες συντάξεις τότε δίνεται το 

αναλογούν σε κάθε µία, ποσό της εθνικής σύνταξης, χωρίς αυτό να ξεπερνά συνολικά το 

ποσό της πλήρης σύνταξης.
74

 

Το Κράτος εγγυάται ως παροχή στους συνταξιούχους µόνο την Εθνική σύνταξη. Στο 

ενδεχόµενο όπου οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατίθενται για τη χρονική περίοδο 

13/5/2016 έως 31/12/2018 ενεργοποιούνται οι προβλέψιµοι κανονισµοί του άρθρου 94, 

παρ. 2, του νόµου 4387/2016 που διατυπώνεται ως εξής «Αιτήσεις συνταξιοδότησης 

βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αρχίζει µετά την έναρξη ισχύος αυτού, 

κρίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν 

εντός του 2016, εάν το ποσό της απονεµόµενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της 

σύνταξης που θα απονεµόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς σε ποσοστό άνω του 20%, το 

ήµισυ της διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, µε ανάλογη 

εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου». Κατά συνέπεια όσα αναφέρονται αν το 

καθαρό ποσό της ήδη υπάρχουσας σύνταξης πριν το φόρο µε βάση τις διατάξεις, εάν η 

διαφορά του ποσού της καθαρής σύνταξης που λαµβάνεται από παλαιότερο ασφαλιστικό 

νοµοθέτηµα είναι 20%, θα παρέχεται στο δικαιούχο το µισό ποσό της διαφοράς Οι 

                                                           
73

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση(2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ147) 
74

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση(2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ149) 



54 

 

δικαιούχοι που θα καταθέσουν αίτηση για σύνταξη κατά τη διάρκεια του 2017, το ποσό 

της διαφοράς ισούται µε το 1/3 αντί του 1/2 που ίσχυε. Για το επόµενο έτος η διαφορά 

ανέρχεται στο 1/4. Επισηµαίνεται ότι οι ίδιες ρυθµίσεις ισχύουν και για τις αιτήσεις των 

συντάξεων των ατόµων µε αναπηρία.
75

 

Όταν οι δικαιούχοι συνταξιοδοτούνται εξαιτίας αναπηρίας  που έχει περιέλθει µέσα 

στον εργασιακό χώρο ή από ασθένειες που έχουν προξενηθεί από το επάγγελµά τους, 

τότε η σύνταξη θα αντιστοιχεί σύµφωνα µε το νόµο 4387/2016 στο διπλάσιο της εθνικής 

σύνταξης µε 20 έτη ασφάλισης.
76

 

5.2.2. ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Το δεύτερο τµήµα αντιστοιχεί στην ανταποδοτική σύνταξη, η οποία λογαριάζεται 

βάση επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και το επί τοις εκατό ποσό αναπλήρωσης 

εγκαλώντας τους όρους του άρθρου 28 µε συνένωση του 8 του νόµου 4387/2016. «1. Οι 

ασφαλισµένοι κύριας ασφάλισης του Κεφαλαίου αυτού, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα 

σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, 

δικαιούνται ανταποδοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει µε βάση τις συντάξιµες 

αποδοχές, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 34, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόµενα επί των συντάξιµων 

αποδοχών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις 

των επόµενων παραγράφων. 2. Ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του 

ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου 

λαµβάνονται υπόψη: α. Για τους µισθωτούς, ο µέσος όρος µηνιαίων αποδοχών του 

ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο µέσος αυτός όρος 

υπολογίζεται ως το πηλίκων της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών του 

ασφαλισµένου δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο µηνιαίων αποδοχών 

που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται 

σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισµό των 

συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε 

ηµερολογιακό έτος, προσαυξανόµενες κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως 

προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. β. Για τους αυτοαπασχολούµενους, 

τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους του άρθρου 40, το εισόδηµα, το 
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οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύµφωνα µε τα άρθρα 39 και 40, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ασφαλιστικού βίου. Για το διάστηµα µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού εισόδηµα 

νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα αν εκλαµβανόταν 

ως µηνιαία εισφορά το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε µήνα ασφάλισης, 

συνυπολογιζοµένων, µε αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφισταµένων κατά το διάστηµα 

αυτό κοινωνικών πόρων υπέρ των αντίστοιχων ταµείων. Στο ποσό της ασφαλιστικής 

εισφοράς που πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε ασφαλισµένο συνυπολογίζεται, όπου 

υπήρχε, και η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη. Για τον 

υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα του 

ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος προσαυξηµένο κατά την ετήσια µεταβολή 

µισθών, όπως προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στις περιπτώσεις 

συνταξιοδότησης, για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε 

βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές 

και ισχύουν κάθε φορά είτε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992, ως συντάξιµες 

αποδοχές, επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών, 

λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τη 

διάρκεια ασφάλισής του. γ. Για τους ασφαλισµένους για τους οποίους, από την 1.1.2017, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη 

και ασφαλισµένου, αλλά έως την έναρξη ισχύος του παρόντος κατέβαλλαν ασφαλιστική 

εισφορά µε ασφαλιστικές κατηγορίες, ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του 

ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο 

µηνιαίο εισόδηµα, αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που πράγµατι 

καταβλήθηκε για κάθε µήνα ασφάλισης. δ. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται 

πλασµατικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόµενου ποσού εξαγοράς ως συντάξιµες 

αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό − 

εισόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την 

εξαγορά κάθε µήνα ασφάλισης. Οι πλασµατικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς 

εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό του ποσού της ανταποδοτικής 

σύνταξης. 3. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης των αιτήσεων 

συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και 

εντός του έτους 2016 ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη ο µέσος µηνιαίος 

µισθός – εισόδηµα κατά τις ειδικότερες λοιπές προβλέψεις του παρόντος άρθρου που 

προκύπτει από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης. Εφεξής ετησίως η 

περίοδος αυτή αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος. 4. Καταργούνται εφεξής και δεν 
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εφαρµόζονται επί των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται µετά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόµου, οι εξής διατάξεις: άρθρο 29 παρ. 3 Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), 

άρθρο 64 Ν. 2676/1999(Α΄ 1), άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), άρθρο 5 παρ. 11 

Α.Ν. 1846/1951 (Α΄ 179), άρθρο 23 εδάφιο πέµπτο Π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), άρθρο 44 

παρ. 4 Π.δ. 284/1974 (Α΄101), άρθρο 5 παρ. 4 Υ.Α. Β2/54/3/236/76/οικ. 695/1977 

(Β΄329), άρθρο 46 παρ. 8α Β.δ. 29/5/25.6.58 (Α΄ 96), άρθρο 17 παρ. 2 Π.δ. 419/1983 (Α΄ 

154), άρθρο 17 Π.δ. 419/1980 (Α΄11), άρθρο 20 Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (77/1933), 

άρθρο 18 παρ. 1 περίπτωση ε΄ Υ.Α. 31720/Σ.503/10.12.1962 (Β΄503), Υ.Α.  

.43/οικ.1135/1988 (Β΄404), άρθρο 1 Π.δ. 460/1989 σε συνδυασµό µε το άρθρο 7 παρ. 1 

Ν. 982/1979 (Α΄ 239), Υ.Α. Φ.41/241/1996 (Β΄228), άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 3232/2004 (Α΄ 

48) σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 3029/2002 (Α΄ 160), άρθρο 24 παρ. 2 Π.δ. 

258/2005 (Α΄ 316), άρθρο 9 Π.δ. 116/1988 (Α΄ 48), άρθρο 6 του Β.δ. 5/1955 (Α΄ 18), 

άρθρα 97 και 110 Π.δ. 668/1981 (Α΄ 167), άρθρο 1 Π.δ. 418/1985 (Α΄ 146), άρθρο 14 

Υ.Α. Φ.29/1455/1977 (Β΄ 1028), άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και κάθε 

αντίθετη διάταξη.»
77

 

Άρθρο 8 

«1.Οι υπάλληλοι − λειτουργοί του ∆ηµοσίου και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι θεµελιώνουν 

δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε 

τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει µε βάση 

τις συντάξιµες αποδοχές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το χρόνο ασφάλισης, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, 

όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα ο οποίος ενσωµατώνεται στην παράγραφο 4, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων. 2.α. Ως συντάξιµες αποδοχές για 

τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου 

δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος 

µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. 

Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων 

αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο µηνιαίων αποδοχών που 

έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε 

εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισµό των 

συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του σφαλισµένου για κάθε 

ηµερολογιακό έτος, προσαυξανόµενες κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, η οποία και 
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υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης µε 

τις προϋποθέσεις των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των 

άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007, είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε 

αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές 

πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε µε βάση τις 

διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές και ισχύον κάθε φορά είτε µε βάση τις διατάξεις 

του Ν. 2084/1992, ως συντάξιµες αποδοχές επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό 

αναπλήρωσης των 35 ετών λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών του 

ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισής του. β. Για το χρόνο 

ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασµατικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόµενου 

ποσού εξαγοράς, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον 

ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό − εισόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό 

που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε µήνα ασφάλισης. 3. Για τον υπολογισµό του 

ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης των προσώπων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 6, ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνεται υπόψη ο, σύµφωνα µε 

την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές 

ισχύουν κατά περίπτωση µε βάση τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από 

το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου − 

λειτουργού του ∆ηµοσίου ή του στρατιωτικού. 4. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού 

µέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, µε βάση το 

ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, που προσαρτάται στο τέλος της παρούσας 

και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος 

ασφάλισης εντός εκάστης κλίµακας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται 

στην τρίτη στήλη του πίνακα. Ειδικότερα, τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιµέρους 

περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Π6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 

       ΑΠΟ      ΕΩΣ  

0 15 0,77% 

15,01 18 0,84% 

18,01 21 0,90% 

21,01 24 0,96% 

24,01 27 1,03% 

27,01 30 1,21% 
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Οι συντάξιµες αποδοχές, τα ποσοστά αναπλήρωσης ανά έτος και ο χρόνος ασφάλισης 

όπως αυτός ορίστηκε στο άρθρο 34, συνυπολογίζονται στην ανταποδοτική σύνταξη. Ως 

συντάξιµες αποδοχές είναι αποδεκτός ο µέσος µηνιαίος µισθός όλης της ασφαλιστικής 

διάρκειας του δικαιούχου, για να λογαριαστεί η ανταποδοτική σύνταξη. Ειδικότερα για 

τις καταθέσεις αιτήσεων των ασφαλισµένων για σύνταξη από 13/5/2016 και µέσα στο 

2016 οι συντάξιµες αποδοχές βγαίνουν από το µέσο µηνιαίο εισόδηµα από το 2002 µέχρι 

την ηµεροµηνία που θα υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης. Από εδώ και πέρα στον 

χρόνο νύξης για τον λογαριασµό συντάξιµων απολαβών προστίθεται ένα έτος. ∆ηλαδή 

δικαιούχος όπου κάνει αίτηση για ανταποδοτική συνταξιοδότηση στις 1/12/2018, οι 

αποδοχές του έχοντας υπ’ όψιν τον µέσο όρο µηνιαίων απολαβών θα υπολογιστούν από 

1/1/2002 έως 30/11/2018 µία µέρα πριν την αίτηση.
79

 

Με το νόµο 4488/2017 στο άρθρο 1 που γράφει «1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 

5 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο, µε έναρξη ισχύος από 1.1.2017, ως εξής: 

«Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και σε πρόσωπα που διορίζονται 

σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων µε σχέση δηµοσίου δικαίου. Εάν ο διορισµός των 

προσώπων αυτών έχει γίνει µέχρι και 31.12.2016 εφαρµόζεται ως προς την εργοδοτική 

εισφορά η 111482/0092/30.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4005).». 2. Μετά το 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η προϋπόθεση συµπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την καταβολή της 

εθνικής σύνταξης δεν ισχύει για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε τη 

συµπλήρωση χρόνου ασφάλισης µικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση 

αυτή το ποσό της εθνικής σύνταξης δεν µπορεί να υπολείπεται αυτού που αντιστοιχεί στα 

δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης.». 3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 

προστίθενται εδάφια ως εξής: «Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, 

πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος), 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 µέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης 

του υπαλλήλου - λειτουργού του ∆ηµοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισµό 

των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, 

                                                           
78

 ΦΕΚ σελ 2191 
79

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ150) 

30,01 33 1,42% 

33,01 36 1,59% 

36,01 39 1,80% 

39,01 42 και περισσότερα 2,00% 
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χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν την 

1.1.2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση συνολικά έως πέντε (5) ετών 

ασφάλισης. Για συντάξεις µε έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος 

ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που 

λογίζεται ως συντάξιµος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 µέχρι την 

έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του ∆ηµοσίου ή του 

στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος 

ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως 

συντάξιµος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση 

έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.». 4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής 

σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν µπορεί να υπερβαίνει 

το ακαθάριστο ποσό των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 

2 και 3.»
80

 

Αναλυτικότερα, µε το νόµο 4387/2016 ρυθµίζεται, µε το άρθρο, ο τρόπος που 

υπολογίζεται η περίοδος που πρέπει να συµπληρωθεί για την κάλυψη της ασφάλισης, 

ώστε να καταβληθεί η σύνταξη, αναζητώντας χρόνο ασφάλισης και πριν από το 2002 µε 

σκοπό την συµπληρώση των 5 ετών ασφάλισης, στην περίπτωση που δεν είναι 

συµπληρωµένα από 1/1/2002 έως να αρχίσει η καταβολή της σύνταξης. Οι χρόνοι 

ασφάλισης µπορεί να είναι πραγµατικοί ή και πλασµατικοί. 

Σε συντάξεις που θα παρέχονται από 1/1/2021, ο χρόνος που πρέπει να συµπληρωθεί 

είναι 10 έτη από τις 1/1/2002 έως την καταβολή της σύνταξης και αν δεν συµπληρωθεί 

αναζητείται χρόνος ασφάλισης πραγµατικός ή πλασµατικός και πριν από το 2002 για να 

συµπληρωθούν 10 έτη. 

Τέλος στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι η ανταποδοτική σύνταξη δεν είναι εφικτό να είναι 

µεγαλύτερη από τις συντάξιµες αποδοχές. 

Επίσης µε το νόµο 4488/2017 στο άρθρο 6 αναφέρει «Στο τέλος της παρ. 3 του 

άρθρου 28 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής: Αν δεν προκύπτει χρόνος 

ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που 

λογίζεται ως συντάξιµος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 και έως την 

υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων 

αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος 
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προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν την 1.1.2002 

χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση έως πέντε (5) ετών ασφάλισης. Για αιτήσεις 

συνταξιοδότησης µε έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος 

ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που 

λογίζεται ως συντάξιµος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 έως την έναρξη 

της συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται 

χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που 

λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη 

συµπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης. 2. Η παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 

4387/2016 καταργείται από την έναρξη ισχύος της. Η παράγραφος 10 του ιδίου άρθρου 

αναριθµείται σε 9.»
81

 

Βάση εγκυκλίου του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης αριθµό πρωτοκόλλου Φ80000/οικ.46325/1905/14.11.2017 και µε υπ’ 

αριθµό 47/15.12.2017 του διοικητή του ΕΦΚΑ συγκεκριµενοποιούνται οι ιδιαιτερότητες 

για την εφαρµογή του άρθρου 6 του νόµου 4488/2017. Επίσης έγιναν µεταρρυθµίσεις 

στην εκτίµηση των συντάξιµων απολαβών για την ανταποδοτική σύνταξη των αιτήσεων 

για την καταβολή της σύνταξης οι οποίες αξιολογούνται βάση διατάξεων νόµου 

4387/2016 και από 1/1/2002 και έπειτα ο χρόνος ασφάλισης τους είναι λιγότερος από 

πέντε έτη. ∆ηλαδή αφορά τους ασφαλισµένους που έχουν κάνει αίτηση, αποζητούν πέντε 

ή δέκα χρόνια ασφάλισης και πριν από το 2002. Πιο συγκεκριµένα οι Εγκύκλιοι 

αναφέρουν ότι η ανταποδοτική σύνταξη καθορίζεται µε τις συντάξιµες αποδοχές, το έτος 

ασφάλειας και το επί τοις εκατό αναπλήρωσης για κάθε χρόνο. Οι συντάξιµες απολαβές 

προσδιορίζονται από το µηνιαίο µισθό του ασφαλισµένου που έχει ως εισόδηµα κατά 

µέσο όρο, από το 2002 έως την ηµέρα κατάθεσης για την συνταξιοδότησή του, µε 

προϋπόθεση να έχει πέντε έτη ασφάλειας. Αν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση τότε 

ψάχνονται οι συντάξιµες αποδοχές ώστε να συµπληρωθούν σε αληθινούς ή χρόνους 

πλασµατικούς ή για όσους χρόνους λαµβάνονται υπ’ όψιν ως συντάξιµη. Όσο αφορά την 

περίοδο πρωτύτερα από την 1/1/2002 έως ότου αναπληρωθούν τα πέντε έτη. Οι αιτούντες 

συνταξιοδότησης που ο µισθός τους αρχίζει να λαµβάνεται από 1/1/2021, αυξάνονται τα 

χρόνια ασφάλισης για τις συντάξιµες απολαβές από πέντε έτη διπλασιάζονται και 

γίνονται δέκα έτη. Ειδικότερα εάν δεν συγκαλύπτονται τα δέκα έτη για την ασφάλιση 

από 1/1/2002 µέχρι την κατάθεση της αίτησης για σύνταξη τότε για τη συµπλήρωση 
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µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους αληθινούς ή χρόνους πλασµατικούς ή όσους χρόνους 

λαµβάνονται υπ’ όψιν ως συντάξιµη και πριν το έτος 1/1/2002 µέχρι να καλυφθούν τα 10 

έτη που απαιτούνται. Για παράδειγµα εργαζόµενος που καταβάλει αίτηση 

συνταξιοδότησης ένεκα γήρατος την 1/8/2020 στα 67 έτη του, µε 4.500 µέρες ασφάλισης. 

Η περίοδος από τις 1/1/2002 έως την 31/7/2020 ολοκληρώνει 1.200 µέρες  ασφάλειας, µε 

την ανταποδοτική σύνταξη, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει επιπλέον 300 ηµέρες 

ασφάλισης και από την 1/1/2001 όπως είπαµε παραπάνω.
82

 

 Στον ∆ηµόσιο τοµέα ισχύει ότι οι εργαζόµενοι δηµοσίου που έχουν νόµιµη 

αξίωση συνταξιοδότησης µε τις οικείες διατάξεις νοµοθετήµατος που αφορούν το 

δηµόσιο τοµέα, συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο και σε περιπτώσεις 

παροχής συντάξεων εξαιτίας θανάτου ακολουθώντας την τοποθέτηση του νόµου 

4387/2016. Οι συντάξιµες αποδοχές, που καθορίζονται µε τις διαρθρώσεις του άρθρου 8 

παρ. 2α, ο χρόνος ασφάλισης όπως αυτός επισηµαίνεται στο άρθρο 15 και τα ετησίως επί 

της εκατό ποσά αναπλήρωσης του πίνακα Π6, υπολογίζουν την ανταποδοτική σύνταξη. 

Σε µισθωτή εργασία ιδιωτικού τοµέα ορίζεται ότι, οι συντάξιµες αποδοχές των 

εργαζόµενων µισθωτών, που ανήκουν στον Ιδιωτικό τοµέα, βρίσκονται από το µέσο όρο 

των συνολικών αποδοχών του µήνα που ανάγονται στον κλάδο που ανήκουν. Τα 

εισοδήµατα των εργαζοµένων κλιµακώνονται ετησίως µε την ανάλογη τροποποίηση των 

µισθών τους, όπου µέσα σε αυτών ενσωµατώνονται και το δώρο του Πάσχα και των 

Χριστουγέννων όπως και τα επιδόµατα αδείας. Επίσης για όλα τα µέλη που εντάσσονται 

στο ταµείο του ΕΦΚΑ από 1/1/2017, ο υπολογισµός των συντάξιµων αποδοχών και για 

άγαµους πάνω από το 25
ο
  έτος είναι ο ελάχιστος βασικός µισθός 586,08 ευρώ επί δέκα. 

Οι εισφορές των ασφαλισµένων όπου είναι µεγαλύτερες από το κανονικό 

καθεστώς, όπως αυτό ορίζεται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, θα συµβάλουν στην ένταξη των 

ασφαλισµένων µε την εφαρµογή του άρθρου 30 παρ 1, του νόµου 4387/2016 σύµφωνα µε 

το οποίο η ανταποδοτική σύνταξη θα λογαριάζεται µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης   

0,075% για κάθε µία παραπάνω ποσοστιαία µονάδα εισφοράς. 

Το ανταποδοτικό τµήµα της σύνταξης για τις περιπτώσεις µισθωτών που 

υπόκεινται στο νόµο 612/1977, σύµφωνα µε την παρ.2γ του άρθρου 28 του νόµου 

4387/2016,  λογαριάζεται µε ποσοστό αναπλήρωσης 35 ετών, αν η περίοδος ασφάλισης 

είναι µικρότερη από τα 35 έτη, ενώ αντίθετα αν είναι µεγαλύτερη από τα 35 χρόνια, τότε 
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θα υπολογιστεί επί του συνολικού χρόνου ασφάλισης. Παράλληλα, για να υπολογιστούν 

οι συντάξιµες αποδοχές πρέπει να συνυπολογιστεί ο µέσος όρος των µηνιαίων απολαβών 

σε όλη την περίοδο ασφάλισης από 1/1/2002 µέχρι µία µέρα πριν από την καταβολή της 

αίτησης για σύνταξη, προσαυξανόµενες για κάθε χρόνο κατά την αναδιαµόρφωση 

µισθών όπως ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
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Οι εργαζόµενοι µε αµοιβή, που είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

διακρίνονται ως µισθωτοί µε κυµαινόµενες απολαβές και εργάζονται σε ειδικές 

κατηγορίες επιχειρήσεων σε τοµείς ασφαλιστικών κλάσεων τεκµαρτών ηµεροµισθίων 

έως 31/12/2016 και οι παροχές εκτιµούνται επί αυτές τις κλάσεις. Όπως ήδη έχουµε 

αναφερθεί στο άρθρο 28, παρ. 2γ, του νόµου 4387/2016  όπου υπολογίζονται το τµήµα 

της ανταποδοτικής σύνταξης ισχύει και για την παραπάνω οµάδα µέχρι την 31/12/2016. 

Εποµένως, οι µηνιαίες αποδοχές καθορίζονται µε τις ηµέρες ασφάλισης ανά µήνα, όπου 

πολλαπλασιάζονται µε τον τεκµαρτό ηµερήσιο µισθό που ισοδυναµεί µε το έτος 

αναφοράς. Έπειτα από την 1/1/2017 και µέχρι µία ηµέρα πριν από την καταβολή της 

αίτησης για σύνταξη. Στην ανταποδοτική σύνταξη γίνεται καταµέτρηση των 

πραγµατικών αποδοχών που ανάγονται στις εισφορές του κλάδου σύνταξης. Οι απολαβές 

του κάθε χρόνου δεν επηρεάζονται από το αν γίνονται πρωτύτερα ή µετέπειτα από την 

1/1/2017 και υπολογίζονται για κάθε χρόνο µε την προσαύξηση αλλαγών των µισθών 

σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
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 Για τους ασφαλισµένους έως την 31/12/2019 οι συντάξιµες µηνιαίες απολαβές 

εκλαµβάνονται µε την εφαρµογή του Π∆ 258/2005 µέχρι της 31/12/2016 τα ποσά των 

ασφαλιστικών τάξεων πάνω στα οποία προσδιορίζεται το επί τοις εκατό εισφοράς της 

κύριας σύνταξης 20%. Επίσης τους δικαιούχους των ταµείων που ενσωµατώθηκαν στην 

ΟΑΕΕ που έδιναν κάθε µήνα καθορισµένη αµοιβή από 1/1/2002 έως την προσχώρηση 

τους,  σύµφωνα µε την κατηγορία που βρίσκονταν. Η αµοιβή αυτή γίνεται µηνιαίο έσοδο 

µε ασφάλιστρο 20%. Από 1/01/2017 και µετά θεωρείται µηνιαίο έσοδο η αµοιβή πάνω 

στην οποία δίνονται οι ασφαλιστικές εισφορές όσο αφορά το άρθρο 39 του νόµου 

4387/2016. «Από 1.1.2017, το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον 

κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισµένοι 

κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις 

                                                           
83

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση(2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ155) 
84

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ155) 



63 

 

γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ανέρχεται µηνιαίως σε ποσοστό 20%. β. 

Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισµένους κατά τη διάκριση του Ν. 

2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές ή 

καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στην 

ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους αυτοαπασχολούµενους αποφοίτους σχολών 

ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή 

επιµελητήρια που έχουν τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, το ποσοστό της 

µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται µηνιαίως σε 

ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε 

ποσοστό 17% για τα επόµενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστηµα µετά το 

5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση. 2. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του 

µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο 

αποτέλεσµα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούµενο φορολογικό 

έτος. Ως ετήσιο εισόδηµα των προσώπων που είναι µέλη προσωπικών εταιριών νοείται, 

για τη δραστηριότητά τους αυτή και για την εφαρµογή του παρόντος, το γινόµενο του 

πολλαπλασιασµού των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συµµετοχής 

εκάστοτε µέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζηµιών ή µηδενικών κερδών τα µέλη των 

προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 3 του παρόντος. Στην περίπτωση των ασφαλισµένων της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 1 του παρόντος, το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% 

µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί 

ασφαλιστική οφειλή υπολογιζόµενη επί του µηνιαίου εισοδήµατος, σύµφωνα µε την 

παρούσα παράγραφο, προσαυξηµένου κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως αυτή 

καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 κατ’ έτος 

για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση 

δραστηριότητας του ασφαλισµένου κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, υπερβαίνει 

το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή εξοφλείται 

εξ ολοκλήρου µέχρι και τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Με απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέµατα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισµού της 

βάσης υπολογισµού εισφορών ανά επαγγελµατική δραστηριότητα, καθώς και τον τρόπο 

είσπραξης. 3. Η µηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισµού επί της οποίας υπολογίζεται το 

εκάστοτε προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται µε βάση το ποσό που αντιστοιχεί 
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στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. Ειδικά στην περίπτωση 

εφαρµογής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η ως άνω 

ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε 

προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. Ως προς 

το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση η 

διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 38. 4. ∆ιατάξεις νόµου που προβλέπουν την καταβολή 

µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισµένους προερχόµενους από το 

Ε.Τ.Α.Α., κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται από 

1.1.2017. 5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρµόζονται και για τους υγειονοµικούς που 

αµείβονται κατά πράξη και περίπτωση, καθώς και για τους δικηγόρους που βρίσκονται 

σε αναστολή άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

από τον Κώδικα ∆ικηγόρων. Οι δικηγόροι αυτοί καταβάλλουν την εισφορά του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 3. 6. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι για τους οποίους, βάσει 

των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόµου, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών 

Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, καταβάλλουν, 

ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τις προβλεπόµενες στις 

παραγράφους 1α, 2 και 3 ασφαλιστικές εισφορές. 7. Υποχρέωση εισφοράς κατά τα 

οριζόµενα στο παρόν άρθρο σχετικά µε τις εισφορές αυτοαπασχολούµενων και 

ελεύθερων επαγγελµατιών έχουν, πέραν των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 

αυτού και οι εξής: α. Τα µέλη ή µέτοχοι Οργανισµών, Κοινοπραξιών ή κάθε µορφής 

Εταιρειών, πλην των Ανωνύµων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο 

σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν 

στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα) β. 

Τα µέλη του ∆.Σ. των Α.Ε. µε αντικείµενο επιχειρήσεως επαγγελµατική, βιοτεχνική ή 

εµπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι µέτοχοι κατά 

ποσοστό 3% τουλάχιστον γ. Οι µέτοχοι των Ανωνύµων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός 

είναι η µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων επί κοµίστρω µε αυτοκίνητα δηµόσιας 

χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονοµαστικών µετοχών δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν µε το καταστατικό ή µε απόφαση των εταίρων 

ε. Ο µοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 8. Τυχόν 

υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών 

εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την 

έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρµόζονται ισόποσα και σταδιακά ετησίως από 
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1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαµορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος 

που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. 9. Στους ασφαλισµένους της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου, οι οποίοι αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους 

οποίους προκύπτει ότι το εισόδηµά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή 

και δύο πρόσωπα (φυσικά και νοµικά) εφαρµόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον 

τρόπο υπολογισµού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 

38 του παρόντος. 10. Από 1.7.2016 οι διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. 4114/1960 «Περί 

Κωδικός Ταµείου Νοµικών» (Α΄ 164), 6 του Οργανισµού Ταµείου Ασφάλισης 

Συµβολαιογράφων (Απόφαση Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 136/167/16.2/7.3.1988 (Β΄ 

131), 4 του Κανονισµού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (Π.δ. 113/1987, Α΄65), 4 του Β.δ. 

της 6/22.9.1956 (Α΄ 209), 4 του Α.Ν. 2682/1940 (Α΄ 411), 37 του Ν. 4507/1966 (Α΄ 71), 

4 του Π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α΄ 24), 7 παρ. Ζ΄ του Ν. 4043/2012 (Α΄ 25), καθώς και 

το Π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α΄ 93) που προβλέπουν ένσηµα υπέρ της κοινωνικής 

ασφάλισης για τους δικηγόρους, συµβολαιογράφους, δικαστικούς επιµελητές και 

υποθηκοφύλακες καταργούνται. Οµοίως, καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές των 

Συµβολαιογράφων υπέρ των Τοµέων Ασφάλισης Νοµικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και 

Υγείας Συµβολαιογράφων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων 

(Ε.Τ.Α.Α.) επί των δικαιωµάτων τους από τη σύνταξη συµβολαίων και πράξεων. 

Ειδικώς, τα καταργούµενα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωµάτων στα κρατικά − 

τραπεζικά συµβόλαια των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του 

οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται, προκειµένου να 

διανεµηθούν σύµφωνα, µε όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συµβολαιογράφων. 

11.α. Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της 

ελάχιστης αµοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από 

την κείµενη νοµοθεσία έκδοση γραµµατίου προείσπραξης. Ο οικείος ∆ικηγορικός 

Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά 

δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί µέσω ενσήµων ή της ανωτέρω διαδικασίας που 

τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά για τους 

δικηγόρους που απασχολούνται µε έµµισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την 

εισφορά του ασφαλισµένου. β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των 

ανωτέρω ρυθµίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισµένος καταβάλλει την 

προκύπτουσα διαφορά σε χρήµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2042/1992. γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν 

υπερβαίνουν την προβλεπόµενη µηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά 
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συµψηφίζονται µε την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους. 12. Από 

1.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει µε τις ασφαλιστικές εισφορές και την προβλεπόµενη 

από τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 εισφορά, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του Ν. 4144/2013, υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού 

Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων – Κλάδος 

ασφαλισµένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καθώς και υπέρ των Αυτοτελώς και 

Ανεξάρτητα Απασχολούµενων Κλάδος ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α., την οποία και αποδίδει 

στον ΟΑΕ∆. Επί εµµίσθων ασφαλισµένων που εκ της ιδιότητάς τους ασκούν και 

ελευθέριο επάγγελµα οι ως άνω εισφορές επιβάλλονται µόνον επί των µηνιαίων 

αποδοχών τους. 13. Όσοι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, µε αίτησή 

τους µπορούν να καταβάλλουν, µειωµένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, 

παραιτούµενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόµενα έτη 

ασφάλισης. 14. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές 

κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά των  

ασφαλισµένων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων 

που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον 

ΟΑΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλισµένων που υπάγονταν έως την έναρξη 

ισχύος του παρόντος στον Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, 

όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31.12.2015 παραµένουν αµετάβλητες µέχρι 31.12.2016. 

15. Η σταθερή µηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι 

ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά 

των ασφαλισµένων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών 

διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση 

υπαγωγής στους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τοµέας Σύνταξης 

Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης 

Υγειονοµικών, Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31.12.2015 

παραµένουν αµετάβλητες µέχρι 31.12.2016, εξαιρουµένης της εισφοράς που 

καταβαλλόταν για την ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕ∆Ε, καθώς και του κλάδου µόνο 

συνταξιούχων του ΤΣΑΥ τα οποία καταργούνται από την 1.1.2016. 16. Μέχρι την 

31.12.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να 

εισπράττονται από τους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος ασφαλιστικούς φορείς. 17. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., 

εξειδικεύονται οι κατηγορίες αυτοαπασχολούµενων και ελεύθερων επαγγελµατιών, 
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καθώς και ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών των κατηγοριών αυτών, οι οποίοι µέχρι 

την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας 

Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής η ασφάλιση 

και η καταβολή των εισφορών συνεχίζει µε το καθεστώς που ίσχυε έως την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόµου»
85

 

 Αναλύοντας το νόµο παρατηρείται ότι οι ασφαλισµένοι που υπάγονται στην 

ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/1/2017 θα καταβάλουν εισφορές 20%. Οι ασφαλισµένοι του 

ΕΤΑΑ και οι αυτοαπασχολούµενοι από ανώτατες σχολές, οι οποίοι είναι δηλωµένοι σε 

συλλόγους επιστηµονικής φύσεως ή σε νοµικής µορφής επιµελητήρια, το ποσοστό 

εισφοράς για την κύρια σύνταξη, είναι 14% τα δύο πρώτα χρόνια από την εγγραφή τους 

στην ασφάλιση, µετά αναβαίνει στο 17% για τρία χρόνια και τέλος για την περίοδο µετά 

των πέντε ετών από την ένταξη τους ανέρχεται στο 20%. Τα ποσοστά αυτά 

λογαριάζονται επί το εισόδηµα του µήνα που υπολογίζεται σύµφωνα µε το φορολογητέο 

καθαρό αποτέλεσµα του προηγούµενου χρόνου. Στους συµµετέχοντες των προσωπικών 

εταιριών, σαν ετήσιο εισόδηµα ορίζεται το αποτέλεσµα από τα συνολικά κέρδη που έχει 

η εταιρία πολλαπλασιάζοντάς τα µε το ποσοστό της συµµετοχής που αναλογεί σε κάθε 

µέλος ξεχωριστά. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή υπάρχουν ζηµίες τότε οι εισφορές που θα 

καταβληθούν θα καθοριστούν σύµφωνα µε το ποσοστό εισφοράς που αναλογεί στον 

ελάχιστο βασικό µισθό σε εργαζόµενο εκτός γάµου και ηλικίας πάνω από 25 χρόνων 

βάση της παραγράφου 3 του άρθρου 39. Στα άτοµα που υπάγονται στο ΕΤΑΑ, οι 

αυτοαπασχολούµενοι που αποφοίτησαν από ανώτατες σχολές και συµµετέχουν σε 

επιστηµονικούς συλλόγους ή νοµικής µορφής επιµελητήρια, το ποσό που λείπει από το 

ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς 20% στα πρώτα 5 χρόνια της ασφάλισης θεωρείται 

ασφαλιστική οφειλή εκτιµώµενη επί του εισοδήµατος του µήνα, µε την εκάστοτε αύξησή 

του στην µεταβολή των µισθών κάθε χρόνο. Το χρέος πληρώνεται στα έτη που την 

προηγούµενη χρονιά που τα καθαρά φορολογητέα έσοδα ήταν περισσότερα από 18.000€. 

Η εξόφληση γίνεται κατά το 1/5 ανά έτος και πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε 15 χρόνια 

ασφάλισης. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου, διευκρινίζεται ότι η µικρότερη µηνιαία βάση 

του υπολογισµού πάνω στην οποία στηρίζεται ο καθορισµός του κάθε ποσοστού 

εισφοράς, ορίζεται σύµφωνα µε τον ελάχιστο βασικό µισθό εργαζόµενου άγαµου και 

ηλικίας πάνω από 25 χρόνων. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι στους ασφαλισµένους του 
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Ε.Τ.Α.Α., στους αυτοαπασχολούµενους που τελείωσαν ανώτατης εκπαίδευσης σχολές 

και είναι µέλη επιστηµονικών συλλόγων ή σε επιµελητήρια νοµικής µορφής, η µικρότερη 

µηνιαία βάση για τον υπολογισµό είναι το 70% επί τον κάθε κατώτατο βασικό µισθό 

εργαζόµενου πάνω από 25 χρόνων και άγαµο. Κάθε διάταξη που προβλέπει µειωµένες 

εισφορές σε ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Α στα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισής τους, από 

1/1/2017 παύουν να έχουν ισχύ. Όλες οι παραπάνω διατάξεις αφορούν και τους 

υγειονοµικούς στους οποίους η αµοιβή τους είναι ανάλογη µε την εργασία τους κάθε 

φορά. Στις διατάξεις αυτές κατατάγονται επίσης οι ασφαλισµένοι που ήταν στην 

«Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε», οι οποίοι είναι 

ελεύθεροι επαγγελµατίες. Οι δικηγόροι στους οποίους η άδεια άσκησης του 

επαγγέλµατος έχει ανασταλεί πληρώνουν εισφορές η οποία υπολογίζεται µε το ποσοστό 

που αναλογεί στον ελάχιστο βασικό µισθό, εργαζοµένου ηλικίας πάνω από 25 έτη και 

άγαµο.  Επίσης, εκτός των προαναφερόµενων ατόµων, εισφορές είναι υποχρεωµένοι να 

καταβάλλουν οι µέτοχοι και τα µέλη οργανισµών και Εταιρειών, εκτός από τις Ανώνυµες 

Εταιρίες και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, οι οποίοι ασφαλισµένοι είναι στον Ο.Α.Ε.Ε. 

για τις εργασίες που δραστηριοποιεί η εταιρία. Επιπροσθέτως, σε Ανώνυµη Εταιρία η 

οποία ως δραστηριότητα έχει βιοτεχνική, επαγγελµατική ή εµπορική, τα µέλη που 

ανήκουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ταυτόχρονα έχουν µετοχές της εταιρίας από 3% 

και πλέον, είναι υποχρεωµένα να καταβάλλουν εισφορά. Στις περιπτώσεις όπου οι 

ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόµενου και του εργοδότη είναι διαφορετικές από τις 

προβλεπόµενες του παρόντος νόµου, τα οποία είχαν οριστεί µέχρι την εφαρµογή του 

νόµου, τότε γίνεται ισόποση και σταδιακή αναπροσαρµογή, κάθε χρόνο από 1/1/2017 και 

έπειτα, µε σκοπό από 1/1/2020 να ρυθµιστούν στο ποσό που καθορίζεται. 

Οι ασφαλισµένοι του άρθρου 39 της παρ.1 που πληρώνονται µε ∆ελτίο Παροχής 

Υπηρεσιών και το εισόδηµα παρέχεται από την εργασία τους σε ένα ή δύο πρόσωπα είτε 

νοµικά, είτε φυσικά, τότε το ποσό της εισφοράς και ο υπόχρεος, ορίζεται σύµφωνα µε το 

άρθρο 38 του νόµου 4387/2016. 

Σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 39 από 1/7/2016 καταργούνται οι διατάξεις 

που ορίζουν ένσηµα για κοινωνική ασφάλιση σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα όπως αυτά 

αναφέρονται στην παρ. 10 του άρθρου 39.   

Συγκεκριµένα στην παρ. 11 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι οι δικηγόροι 

καταβάλλουν εισφορές στο ΕΦΚΑ το 20% της µικρότερης αµοιβής µιας δικηγορικής 

εργασίας της οποίας µεριµνείτε έκδοση ενός γραµµατίου προείσπραξης από το νόµο. Το 
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σύνολο των καταστάσεων του κάθε δικηγόρου στέλνεται στον ΕΦΚΑ από το αρµόδιο 

∆ικηγορικό Σύλλογο. Τα χρήµατα που κατατίθενται από την διαδικασία αυτή, η οποία τα 

υποκαθιστά ή αυτά που πιστώνονται µέσα από τα ένσηµα, βγαίνουν από τις οφειλόµενες 

εισφορές του δικηγόρου. Στους µισθωτούς δικηγόρους τα ποσά που πρέπει να 

αφαιρεθούν, βγαίνουν από τις εισφορές των ασφαλισµένων. Αν τα ποσά που 

κατατίθενται είναι λιγότερα από την εισφορά που πρέπει να καταβληθεί, τότε η διαφορά 

αυτή θα πληρωθεί µε χρήµατα από τον ασφαλισµένο, ενώ αντίθετα αν είναι περισσότερα 

συµψηφίζονται στο ασφαλιστικό χρέος του έτους.  

Η «εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελών και 

Ανεξάρτητα Απασχολούµενων» που αφορά τους ασφαλισµένους σε Ο.Α.Ε.Ε και 

Ε.Τ.Α.Π και η «εισφορά υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων» που 

αφορά τους ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Α, που κατατίθεται στον Ο.Α.Ε.∆. 

συνεισπράττεται από τον ΕΦΚΑ από 1/1/2017. 

Στους ασφαλισµένους, που είναι µισθωτοί και συνάµα είναι και ελεύθεροι 

επαγγελµατίες, οι εισφορές αυτές υπολογίζονται σύµφωνα µε τις αποδοχές του µήνα. Οι 

εργαζόµενοι που είναι ασφαλισµένοι 40 έτη, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση 

και να πληρώνουν µειωµένη ασφαλιστική εισφορά, κατά το ήµισυ, χάνοντας το δικαίωµα 

στην προσαύξηση, για τα µετέπειτα χρόνια ασφάλισης της σύνταξης. Από 1/1/2016 η 

εισφορά για την προσαύξηση Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και η εισφορά για τους συνταξιούχους του 

Τ.Σ.Α.Υ. καταργούνται. Οι εισφορές του άρθρου 39 µέχρι στις 31/12/2016 συνεχίζουν να 

λαµβάνονται από τους αρµόδιους φορείς. 

Οι συντάξιµες αποδοχές των δικαιούχων που είναι ασφαλισµένοι στο ΟΑΕΕ από 

1/1/1993 και µετά, για τους ασφαλισµένους από την ενοποίηση στον ΟΑΕΕ ταµεία αλλά 

και για τους νέο ασφαλισθέντες στον ΟΑΕΕ θεωρούνται τα ποσά των ασφαλιστικών 

τάξεων πάνω στο οποίο λογαριάζεται το επί της εκατό ποσό που δίνεται ανάλογα τον 

κλάδο που ανήκει. 

Για τους ασφαλισµένους έως 31/12/1992 του ΤΑΝΠΥ και µε χρόνο ασφάλισης 

31/12/2016 σαν µηνιαίο συντάξιµο εισόδηµα συγκροτείται ο τεκµαρτός µισθός της 

ασφαλιστικής τάξεις του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ µέσα στην οποία υπάγονται συνήθως. Εφόσον 

στους αυτοαπασχολούµενους και τους µισθωτούς παρέχονται δώρα Πάσχα, 

Χριστουγέννων και επιδόµατα αδείας, αυτά εµπεριέχονται στις συντάξιµες απολαβές 

τους. 
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Για τους εργαζόµενους που υπάγονται στο ΤΑΝΠΥ από 1/1/1993 και έπειτα, σαν 

συντάξιµες αποδοχές του µήνα θεωρούνται οι ασφαλιστικές κατατάξεις εκ των οποίων 

βγαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές. Υπογραµµίζεται ότι στην καταβολή χαµηλότερων 

εισφορών υπάρχει ως επακόλουθο και η αντίστοιχη ελάττωση στο ποσό της 

ασφαλιστικής κλάσης που λογαριάζεται η ασφαλιστική εισφορά.
86

 

Για τους ασφαλισµένους έως 31/12/1992 ελεύθερους επαγγελµατίες του ΕΤΑΑ οι 

συντάξιµες αποδοχές που προκύπτουν για την περίοδο 1/1/2017 και µετά το εισόδηµα 

αυτού που έχουν πιστωθεί ασφαλιστικές εισφορές σύµφωνα µε το άρθρο 39 ενώ για 

παλαιότερο χρόνο ασφάλισης η ασφαλιστική εισφορά του µήνα που δίνεται, γίνεται 

µηνιαίο εισόδηµα µε µηνιαίο ασφάλιστρο 20%.  Για τους ασφαλισµένους µέχρι 

31/12/1992 του ΕΤΑΑ σε περίοδο ασφάλισης που ξεκινάει από 1/1/2017 και συνεχίζει, οι 

µηνιαίες αποδοχές στις οποίες έχουν πιστωθεί ασφαλιστικές εισφορές χρησιµοποιούνται 

για τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών βάση το άρθρο 38 του νόµου 

4387/2016. Για περίοδο ασφάλισης έως 31/12/2016 ορίζονται για κάθε κλάδο συντάξιµες 

αποδοχές στους ασφαλισµένους του ΤΣΜΕ∆Ε για την περίοδο ασφάλισης µεταξύ 

1/1/2002 και 31/12/2006 η εισφορά που καταβάλλεται, γίνεται οι αποδοχές του µήνα µε 

µηνιαίο ασφάλιστρο 20%. Για την περίοδο µεταξύ 1/1/2007 και 31/12/2016 

χρησιµοποιούνται οι µηνιαίες αποδοχές όπου έγινε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

Σε αυτούς που είναι ασφαλισµένοι στο ΤΣΑΥ, θεωρώντας ότι η µηνιαία εισφορά είναι 

σταθερή από τον εργαζόµενο και από τον εργοδότη 13,33% επί των αποδοχών, ως 

µηνιαίες αποδοχές είναι το σύνολο των εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη µε µηνιαίο 

ασφάλιστρο 20%. Τέλος, όσοι είναι ασφαλισµένοι στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, ως 

συντάξιµος µισθός λαµβάνεται η µηνιαία εισφορά µε ασφάλιστρο 20%. Για εκείνους που 

ασφαλίστηκαν από 1/1/1993 και είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, υπολογίζονται τα ποσά 

των ασφαλιστικών τάξεων στα οποία έχουν πιστωθεί ασφαλιστικές εισφορές, ενώ για 

τους µισθωτούς που είναι ασφαλισµένοι από 1/1/1993 λαµβάνονται υπ’ όψιν οι µηνιαίες 

απολαβές στις οποίες έχουν πιστοδοτηθεί ασφαλιστικές εισφορές. Στις συντάξιµες 

αποδοχές που υπολογίζονται γίνεται αναπροσαρµογή µε την µεταβολή των µισθών ανά 

έτος σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή.  

 Υπογραµµίζεται ότι, σε αυτούς που είναι ασφαλισµένοι λιγότερο από πέντε έτη 

και καταβάλουν µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές, τότε ως συντάξιµες αποδοχές θα 

υπολογιστούν οι µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές µε ασφάλιστρο 20%. Επίσης για τους 
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µισθωτούς όπου έχουν δοθεί ασφαλιστικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και 

Πάσχα καθώς επίσης και του επιδόµατος αδείας, τότε αυτά συµπεριλαµβάνονται στις 

συντάξιµες απολαβές και ως αποτέλεσµα έχει την προσαύξηση των µηνιαίων απολαβών 

στο µήνα που δίνονται. 

 Στους ασφαλισµένους που εκτιµάται ότι θα πάρουν µειωµένη σύνταξη λόγο 

γήρατος ή αναπηρίας το ανταποδοτικό τµήµα της σύνταξης θα δοθεί ολόκληρο σε 

αντίθεση µε το εθνικό τµήµα της σύνταξης που θα υποστεί µειώσεις σύµφωνα µε τα 

άρθρα 7 και 27 του νόµου Κατρούγκαλου. 
87

 

 

 

 

5.3.  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Επεξηγώντας τα άρθρα 96 και 97 του Ν. 4387/2016, παρατηρείται ότι οι δικαιούχοι 

επικουρικής λαµβάνουν το ποσό της σύνταξης αυτής έτσι όπως σχηµατίζεται από 

επίσηµα αναγνωρισµένους πίνακες µε δηµογραφικά στοιχεία της διάρκεια ζωής των 

ανθρώπων και από την εικονική αναλογία επιστροφής, η οποία λογαριάζεται από την 

ποσοστιαία διαφορά των συντάξιµων αµοιβών των εργαζοµένων και που θα πραγµατώνει 

στις παροχές που έχουν δοθεί στο σύνολο τους.   

Στο ενδεχόµενο ανεπάρκειας χρηµάτων ισοσταθµίζεται αυτόµατα το έλλειµµα έτσι ώστε 

να µην υπάρχει ενδεχόµενο για µεταρρυθµίσεις στις συντάξεις. Το διάστηµα κατά το 

οποίο οι παροχές είναι µεγαλύτερες τότε οι συντάξεις δεν τροποποιούνται, εάν υπάρχει 

έλλειµµα στο ταµείο λιγότερο του 0,5% των παροχών. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.1 του 

νόµου 4387/2016 επισηµαίνεται ότι έως 31/12/2013 οι εργαζόµενοι έχουν καταθέσει για 

σύνταξη από 1/1/2015 και µετά η επικουρική σύνταξη θα υπολογίζεται από το 

συνδυασµό δύο µερών συντάξεων.  

Το πρώτο µέρος αναλογεί στην περίοδο έως 31/12/2014 και θα λογαριάζετε στο 

ποσοστό 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης επί τις συντάξιµες απολαβές του κάθε 

εργαζόµενου. Στις συντάξιµες απολαβές περιλαµβάνονται:  

• για τους εργαζόµενους ο µέσος όρος των αποδοχών του µήνα από το 2002 έως το 

2014 
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• για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους το ποσό που 

λαµβάνεται και υπάγεται στις εισφορές επικουρικής σύνταξης από το 2002 έως 

το 2014 

• για άτοµα µε ασφάλεια και τα ποσά που δίνουν ως ασφάλιση, τα οποία βγαίνουν 

µε βάση την τιµή των εµπορευµάτων, ο µέσος όρος µηνιαίων τεκµαρτών 

απολαβών που υπολογίζονται από την αναγωγή των πραγµατικά ασφαλιστικών 

εισφορών που καταβάλετε κάθε µήνα µε ποσοστό εισφοράς 6% από το 2002 έως 

το 2014 

Για να προκύψει το ποσό των συντάξιµων αποδοχών εκτιµάται το ετήσιο 

εισόδηµα του, αφού υποστεί αναπροσαρµογή µε βάση το άρθρο 8, παρ.4 του νόµου 

4387/2016. Σε ενδεχόµενο που δεν υπάρχουν ασφαλιστικά δεδοµένα από 

πλασµατικό ή πραγµατικό χρόνο ασφάλισης ή από εκούσια ασφάλιση για την 

περίοδο πέντε ετών µεταξύ 2002 – 2014, τότε χρησιµοποιούνται ασφαλιστικά 

στοιχεία, τα οποία ερευνούνται ακόµα και πριν το 2002 έως συµπληρωθούν τα πέντε 

έτη. 

 Το δεύτερο µέρος αναλογεί στην περίοδο από 1/1/2015 και έπειτα όπου αυτό 

λογαριάζετε των εσόδων από τα έξοδα, όπως αναφερθήκαµε. Οι ασφαλισµένοι που από 

1/1/2015 και µετά υποβάλλουν τα χαρτιά τους για σύνταξη και η συνταξιοδότηση τους 

αρχίζει 1/1/2015 και µετά, χωρίς να έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο για την 

επικουρική ασφάλεια από 1/1/2015, τότε η επικουρική σύνταξη ορίζεται σύµφωνα µε το 

νόµο 4052/2012 άρθρο 42, παρ. 5β. Το ποσοστό 0,45% πολλαπλασιάζεται µε τα έτη 

ασφάλισης και τις συντάξιµες αποδοχές.
88

 

 Σε περίπτωση µειωµένης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ορίζεται ότι στο Ά 

µέρος της επικουρικής σύνταξης όπου και αναλογεί στην περίοδο ασφάλισης µέχρι 

31/12/2014, το επί τοις εκατό ποσό µείωσης που προβλέπεται από το άρθρο 145 παρ.3 

του νόµου 3655/2008, ανέρχεται σε 1/200 µηνιαίως, έως την συµπλήρωση του ορίου 

ηλικίας ως πέντε έτη. Το ποσοστό µείωσης ορίζεται µε βάση το νόµο 4052/2012 άρθρο 

42 πα. 5β µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 16, του νόµου 4488/2017 που 

ακολουθεί παρακάτω «Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) Η 

υποπερίπτωση βα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) 

αντικαθίσταται από 13.5.2016, ως εξής: «βα. Το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο 

                                                           
88

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση(2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ321) 



73 

 

χρόνο ασφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί έως και 31.12.2014 υπολογίζεται µε βάση 

ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% 

επί των συντάξιµων αποδοχών κάθε ασφαλισµένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ 

επικουρικής ασφάλισης. Ως συντάξιµες αποδοχές νοούνται: βαα. Για τους µισθωτούς, ο 

µέσος όρος µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου από το έτος 2002 έως και το έτος 

2014. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκων της διαίρεσης του συνόλου των 

µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου διά του χρόνου ασφάλισής του κατά το ανωτέρω 

χρονικό διάστηµα. Ως σύνολο µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το 

άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ επικουρικής 

ασφάλισης, για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. Για τον υπολογισµό των συντάξιµων 

αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό 

έτος, αναπροσαρµοζόµενες σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. βαβ. 

Για τους αυτοαπασχολούµενους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, το εισόδηµα, το 

οποίο υπόκειται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης του ασφαλισµένου από το έτος 

2002 έως και το έτος 2014. Ως εισόδηµα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το 

ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που 

πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε µήνα ασφάλισης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. 

Στο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε ασφαλισµένο 

συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον 

εργοδότη. Για τους ασφαλισµένους µε ποσό εισφοράς υπέρ επικουρικής ασφάλισης, που 

προκύπτει ανάλογα µε την αξία ή την ποσότητα επί των αγοραζοµένων ή πωλουµένων 

προϊόντων, ο µέσος όρος µηνιαίων τεκµαρτών αποδοχών που προκύπτουν από την 

αναγωγή των πραγµατικά καταβληθεισών µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, των ετών 

2002 έως και 2014, θεωρώντας ως ποσοστό εισφοράς το 6%. Για τον υπολογισµό των 

συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα του ασφαλισµένου για κάθε 

ηµερολογιακό έτος, αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

4387/2016. βαγ. Αν για τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών δεν προκύπτουν 

ασφαλιστικά στοιχεία από πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο ασφάλισης ή από 

προαιρετική ασφάλιση, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από το έτος 

2002 έως το έτος 2014, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών του 

τµήµατος της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως και το 

έτος 2014 αναζητούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία και κατά το πριν το έτος 2002 χρονικό 

διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση συνολικά πέντε (5) ετών. βαδ. Για το χρόνο ασφάλισης 

που αναγνωρίζεται πλασµατικά, ύστερα από την καταβολή του προβλεπόµενου ποσού 
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εξαγοράς, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο 

µηνιαίο µισθό - εισόδηµα, αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που 

καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε µήνα ασφάλισης. Οι πλασµατικοί χρόνοι που 

αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό του ποσού 

του ανωτέρω τµήµατος της σύνταξης.».».
89

 Το ΄Β τµήµα της συντάξεως που αναλογεί 

στην περίοδο ασφάλισης από 1/1/2015 και εφεξής, ορίζεται σύµφωνα µε το «διανεµητικό 

σύστηµα προδιαγεγραµµένων εισφορών µε θεωρητική κεφαλαιοποίηση». Οι 

ασφαλιζόµενοι από 1/1/2014 βγαίνουν στη σύνταξη µε το καινούριο σύστηµα 

ασφάλισης. 

  Με το νόµο 4445/2016, άρθρο 56, παρ.1 ο οποίος πήρε τη θέση του νόµου 

4387/2016 άρθρο 96, παρ.2, οι δικαιούχοι των επικουρικών συντάξεων που δίνουν 

αυξηµένες εισφορές ή ήταν ασφαλισµένοι σε περισσότερα ταµεία θα λάβουν µεγαλύτερο 

ποσό επικουρικής σύνταξης. Όσοι βγαίνουν στη σύνταξη από 1/1/2015 και έπειτα 

ισχύουν το άρθρο 30, παρ.30, άρθρο 36, παρ.5 και άρθρο 17, παρ. 4 του νόµου 

4387/2016. Η προσαύξηση για µία επί τοις εκατό επιπλέον ετήσια εισφορά είναι 0,075% 

επί του συντάξιµου µισθού που υπολογίστηκε η επιπρόσθετη εισφορά και αφορά την 

περίοδο ασφάλισης έως 31/12/2014. Περαιτέρω πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσαύξηση 

δεν αφορά τα άτοµα που εξαιρούνται βάση νόµου 4445/2016, άρθρο 24 και 4488/2017 

άρθρο 7. 
90

   

 Ένας εργαζόµενος µε 35 χρόνια  και 4 µήνες επικουρικής ασφάλισης και 1.000 

ευρώ συντάξιµες αποδοχές, όπου σταµατάει την εργασία και την ασφάλιση του στις 

30/4/2015, στις 15/5/2015 κάνει αίτηση να συνταξιοδοτηθεί στο ΕΤΕΑΕΠ και στις 

1/6/2015 θα ξεκινήσει η πληρωµή της επικουρικής σύνταξης. Μέχρι τις 31/12/2014, 

δηλαδή όταν συµπληρώνονται τα 35 έτη ασφάλισης, λογαριάζεται 

1000Χ35Χ0,45%=157,50 ευρώ. 

 Οι συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί και οι αιτήσεις τους έχουν γίνει µέχρι την 

αρχή της λειτουργίας του νόµου 4387/2016 και βρίσκονται σε αναµονή αξιολογούνται µε 

βάση τη νοµοθεσία που υπήρχε όταν κατατέθηκε η αίτηση και στη συνέχεια οι συντάξεις 

αναπροσαρµόζονται µε βάση τον παραπάνω νόµο. Όπως επίσης αναπροσαρµόζονται και 

οι επικουρικές συντάξεις που έχουν ήδη πληρωθεί. Αυτό εφαρµόζεται όταν η κύρια και η 
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επικουρική σύνταξη είναι µεγαλύτερη από 1.300 ευρώ.
91

 Με το σύνολο των συντάξεων 

προστίθενται οι εισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη, έτσι ώστε ισχύει το παραπάνω  

όριο. Αφού οι συντάξεις αναπροσαρµοστούν, δεν µπορεί να είναι εφικτό από το νόµο το 

σύνολο να είναι λιγότερο από 1300 ευρώ. Σε όσους παίρνουν επιδόµατα αναπηρίας, τα 

ποσά αυτά δεν προστίθενται στο άθροισµα των συντάξεων. 

 Η επικουρική σύνταξη που δίνεται µόνο από το ΕΤΕΑ, σύµφωνα µε το « νόµο 

Κατρούγκαλου», ενώ οι προηγούµενες διατάξεις που αφορούσαν το κατώτατο όριο για 

τις επικουρικές συντάξεις παύουν να ισχύουν. 

 Ο εκ νέου υπολογισµός και η αναπροσαρµογή των συντάξεων, καθώς και ο 

χρόνος που δίνονται στο ΕΤΕΑ, η µέθοδος η οποία ορίζει το επί τοις εκατό συµπλήρωσης 

των δοθέντων συντάξεων γίνεται µε την κρίση του ΥΠΕΚΑΚΑ. 

Με τον νόµο 4387/2016 και 4488/2017 διαµορφώθηκε ο θεσµός της επικουρικής 

σύνταξης και καθιερώθηκαν ρήτρες. Έτσι, το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται, 

αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 96, παρ 1, του νόµου 4387/2016, λαµβάνοντας 

υπ’ όψιν και τα δηµογραφικά στοιχεία και υπάρχει η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος που 

έχει αναλυθεί στο άρθρο 96, του νόµου 4387/2016 παρ. 2, 3, 5
92

 

 Ο νόµος 4498/2017άρθρο 20, ο οποίος ανανεώνει το ΑΝ248/1967 αφορά τον 

ενιαίο δηµοσιογραφικό οργανισµό επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης. Πιο 

συγκεκριµένα εντάσσονται για επικουρική ασφάλιση τα άτοµα που υπάγονται σε 

ενώσεις, σε δηλώσεις έντυπου τύπου και όλοι οι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που εδρεύουν στην Ελλάδα. Τα άτοµα αυτά έχουν το 

δικαίωµα για περίθαλψη ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής όπως και αυτοί που 

έχουν συνταξιοδοτηθεί και ανήκουν στον Οργανισµό, καθώς και όσοι από τους 

συµµετέχοντες είχαν ήδη υποχρεωτική ασφάλιση, µπορούν να λαµβάνουν το 

ΕΦΑΠΑΞ.
93

  

 Όσο αφορά τις µηνιαίες εισφορές των εργαζοµένων ανέρχεται στο 3,5% επί τις 

αποδοχές τους, εξίσου και για αυτόν που παρέχει την εργασία. Επιπροσθέτως, για τις 

εισφορές τις ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης έχει επιβληθεί 2,55% για τον εργαζόµενο 

και 4,55% για τον παρέχον εργασία επί την οποιαδήποτε τακτική αποδοχή ανά µήνα του 
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ασφαλισµένου. Για τους συνταξιούχους που ανήκουν στον Οργανισµό του Ε∆ΟΕΑΠ η 

εισφορά υπέρ υγείας είναι 5% όπου πολλαπλασιάζεται µε τις µηνιαίες αποδοχές τους. 

Τέλος για τα εντασσόµενα άτοµα της πρόνοιας της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3 το 

ποσοστό της µηνιαίας παροχής ασφάλειας θεσπίστηκε σε 1% επί τις τακτικές αποδοχές 

του εργαζόµενου ανά µήνα. Αυτά παρατίθενται στο άρθρο 21 του νόµου 4498/2017: «1. 

Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισµένων του άρθρου 3 

ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισµένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των 

πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών του εργαζοµένου 2. Το ποσό της µηνιαίας 

εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισµένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 2,55% για 

τον ασφαλισµένο και 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων 

αποδοχών του εργαζοµένου. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των 

συνταξιούχων του Οργανισµού ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

καταβαλλόµενης από τον Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. σύνταξης.3. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς 

ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισµένων της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3 ορίζεται σε 

ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών του εργαζοµένου.»
94

 

Το Ε∆ΟΕΑΠ διατηρείται µε τις εισφορές των ασφαλισµένων και των εργοδοτών, 

µε το 2% της προσφοράς του εργοδότη επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εκάστοτε 

επιχείρησης όσο αφορά των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Επίσης από την 

εκµετάλλευση της περιουσίας που τοκίζεται και από τα έσοδα που προέρχονται από τη 

διαχείριση της. Ακόµα έσοδα µπορεί να ληφθούν από τυχόν κληροδοτήµατα και δωρεές. 

Επιπλέον έσοδα µπορούν να αποκοµιστούν από την παρουσίαση διαφηµίσεων µε 

τοποθέτηση προϊόντων,  είτε µε προώθηση υπηρεσιών  που κατά βάση προβάλλονται στο 

∆ιαδίκτυο, η εισφορά αυτή είναι 2%.  Τέλος µε την ακύρωση της παραγράφου 9, του 

άρθρου 38, του νόµου 4387/2016 που γράφει «Από την 1.8.2016 η εισφορά που 

προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. δ΄, στο άρθρο 4 παρ. γ΄ του Ν.δ. 465/1941 (Α΄ 301), στο 

άρθρο 36 παρ. 2 του Ν.δ. 158/1946 (Α΄318), στο άρθρο 3 παρ. Γ΄ του Ν. 1872/1951 

(Α΄202), στο άρθρο 4 παρ. 3 περίπτωση β΄ του Ν. 4041/1960 (Α΄ 36), στο άρθρο 4 του 

Ν.δ. 4547/1966 (Α΄ 192), στα άρθρα 11, 14 και 15 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), στα άρθρα 

2, 3 και 8 του Ν. 1344/1973 (Α΄ 36), στο άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1866/1989 (Α΄ 222), 

στους νόµους 248/1967, 1989/1991, καθώς και στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται. 

Οι ασφαλισµένοι µισθωτοί οι οποίοι υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές, ειδικές ή 

καταστατικές διατάξεις εκάστου Τοµέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του 
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παρόντος νόµου στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά 

κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρµοζοµένων και στην 

περίπτωση αυτή της παραγράφου 4 του  παρόντος». Μένουν σαν έσοδα οι ασφαλιστικές 

εισφορές που αντιστοιχούν έως τις 15/9/2016.
95

  

 Στο άρθρο 11 του νόµου 4488/2017 ορίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι 

αυτοαπασχολούµενοι έχουν το δικαίωµα να καταβάλλουν µεγαλύτερο ποσό διαλέγοντας 

ως κύριο ποσό για τον προσδιορισµό των εισφορών µεγαλύτερο του εισοδήµατος από τα 

έσοδα του µήνα που λαµβάνονται. Πιο συγκεκριµένα οι εργαζόµενοι που υπάγονται στον 

ΕΦΚΑ έχουν τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγµή να συµπληρώσουν αίτηση όπου θα 

κατοχυρώνουν τις εισφορές ανεξάρτητα από το ύψος του µηνιαίου µισθού του ποσού που 

λαµβάνουν. Με τη νέα διάταξη που αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους 

αυτοαπασχολούµενους, έχοντας υποβάλλει αίτηση στο αρµόδιο τµήµα µε την καινούρια 

βάση που επέλεξαν, ενεργοποιείται από την πρώτη του ερχόµενου µήνα. Οι δικαιούχοι 

έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν άρση της αίτησης για καταβολή µεγαλύτερης 

εισφοράς. Ακόµη µπορεί να απενεργοποιηθεί µε τη λήξη της συµφωνηθέν προθεσµίας. 

Οι απαραίτητες αποφάσεις προσκοµίζονται από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τέλος ο εργαζόµενος πρέπει να λαµβάνει υπ' 

όψιν τη µέγιστη αµοιβή συνταξιοδότησης που ορίζει ο νόµος 4387/2016.
96

 

 Οι συνταξιούχοι καταθέτοντας το 6% για τον κλάδο ασθένειας έναντι του ποσού 

της επικουρικής σύνταξης που λαµβάνει, εφόσον µειωθούν τα ανάλογα ποσά στη ΕΑΣ 

επικουρικής ασφάλισης σύµφωνα µε τα άρθρα 44, παρ. 13 του νόµου 3986/2011. Σε 

ενδεχόµενο «συρροής επικουρικών συντάξεων» τότε καταβάλλεται το ποσό 6% από το 

συνολικό ποσό της σύνταξης του αφού µειωθεί η ΕΑΣ. Σηµειώνεται ότι οι καταβολές για 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ εκπληρώνονται µόνο από τους συνταξιούχους που είναι ασφαλισµένοι για 

την δηµόσια φροντίδα για την υγείας τους και την περίθαλψη µέσο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Στους ασφαλισµένους σε άλλους φορείς "υγειονοµικής περίθαλψης" γίνονται κρατήσεις 

σύµφωνα µε τα Καταστατικά των φορέων που ανήκουν. Τέλος από 1/8/2016 µέχρι 

31/12/2016 οι συνταξιούχοι που κατέβαλαν εισφορά πάνω από 30 ευρώ µηνιαίως στο 
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Ε.Κ.Α.Σ σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 2, του νόµου 4411/2016 αποδεσµεύονται από την 

παροχή του 6% για υγειονοµική περίθαλψη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Οι ασφαλισµένοι έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν, µε τη βοήθεια πλασµατικών 

χρόνων, τα απαραίτητα έτη ασφάλισης γρηγορότερα και να συνταξιοδοτούνται µε 

µικρότερα όρια στα έτη της ηλικίας τους.  

 Με το άρθρο 9 του νόµου 4488/2017 «Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 34 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η αναγνώριση του χρόνου 

της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Οι 

ασφαλισµένοι καταβάλλουν µηνιαία εισφορά ύψους 20% επί του 70% του 

προβλεπόµενου, κατά την υποβολή της αίτησης, κατώτατου βασικού µισθού άγαµου 

µισθωτού άνω των 25 ετών»». Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της 

ανωτέρω εισφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ρύθµισης,  

µεταρρυθµίζεται το άρθρο 34 του νόµου 4387/2016, συνεχίζει να είναι ενεργές οι 

διατάξεις που αφορούν την αποδοχή χρόνου στο άρθρο 53, παρ. 5 του 3518/2006.  Οι 

ασφαλισµένοι πληρώνουν µηνιαία συµµετοχή 20% επί του 70% εκτιµούµενου ελάχιστου 

βασικού µισθωτού που είναι εκτός γάµου και ηλικίας πάνω από 25 χρονών. Ο τρόπος που 

καταβάλλεται η εισφορά και άλλες λεπτοµέρειες διασαφηνίζονται από τον υπουργό 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
98

 Ακολουθεί το άρθρο 

53, παρ. 5 του 3518/2006 «Οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ασφαλισµένων του κλάδου 

κύριας ασφάλισης αγροτών, που έχουν εγγραφεί στα µητρώα του κλάδου πρόσθετης 

ασφάλισης, µπορούν, σε περίπτωση που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο 

πρόσθετης ασφάλισης, να αναγνωρίσουν στον κλάδο κύριας ασφάλισης µέρος ή το 

σύνολο του οφειλόµενου στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης χρόνου, ύστερα από αίτηση 

τους που υποβάλλεται άπαξ πριν από τη συνταξιοδότηση τους. 

 Οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν, για κάθε µήνα αναγνώρισης, το άθροισµα της 

ατοµικής ασφαλιστικής εισφοράς και της κρατικής εισφοράς που προβλέπονται από τις 

διατάξεις των εδαφίων µε στοιχεία 1α` και 4α` του άρθρου 3 του ν. 2458/1997, όπως 

ισχύει, υπολογιζόµενων επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας της 

παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης για αναγνώριση. 
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Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται η 

διαδικασία καταβολής των εισφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 12 και των εδαφίων α`, β` και γ` της παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ.78/1998 (ΦΕΚ 

72 Α`). 

Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές δεν καταβληθούν εµπρόθεσµα αναζητούνται 

για µία ακόµη φορά, αφού γίνει ο επανυπολογισµός τους µε βάση το νέο ποσό της 1ης 

ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτό έχει αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει. Οι εγγεγραµµένοι µόνο στα 

µητρώα ασφαλισµένων του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης µπορούν επίσης να 

εξοφλήσουν το σύνολο ή µέρος του χρόνου για τον οποίο οφείλουν εισφορές στον κλάδο 

αυτόν κατά τα οριζόµενα ανωτέρω.» .
99
Οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ασφαλισµένων του 

κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών, που έχουν εγγραφεί στα µητρώα του κλάδου 

πρόσθετης ασφάλισης, µπορούν, σε περίπτωση που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές 

στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης, να αναγνωρίσουν στον κλάδο κύριας ασφάλισης 

µέρος ή το σύνολο του οφειλόµενου στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης χρόνου, ύστερα 

από αίτησή τους που υποβάλλεται άπαξ πριν από τη συνταξιοδότησή τους. Οι 

ασφαλισµένοι καταβάλλουν, για κάθε µήνα αναγνώρισης, το άθροισµα της ατοµικής 

ασφαλιστικής εισφοράς και της κρατικής εισφοράς που προβλέπονται από τις διατάξεις 

των εδαφίων µε στοιχεία 1α΄ και 4α΄ του άρθρου 3 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει, 

υπολογιζόµενων επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του 

άρθρου 4 του ίδιου νόµου, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της 

αίτησης για αναγνώριση. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των εισφορών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 και των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 3 του 

άρθρου 14 του π.δ. 78/1998 (ΦΕΚ 72 Α΄). Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές 

δεν καταβληθούν εµπρόθεσµα αναζητούνται για µία ακόµη φορά, αφού γίνει ο 

συνυπολογισµός τους µε βάση το νέο ποσό της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτό 

έχει αναπροσαρµοστεί  σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 

2458/1997, όπως ισχύει. Οι εγγεγραµµένοι µόνο στα µητρώα ασφαλισµένων του κλάδου 

πρόσθετης ασφάλισης µπορούν επίσης να εξοφλήσουν το σύνολο ή µέρος του χρόνου για 

τον οποίο οφείλουν εισφορές στον κλάδο αυτόν κατά τα οριζόµενα ανωτέρω.
100
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6.1. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Οι πλασµατικοί χρόνοι που είναι αναγνωρισµένοι χωρίς να έχουν καταβληθεί 

χρήµατα για αυτούς, χρησιµοποιούνται µόνο για την κατοχύρωση του δικαιώµατος 

σύνταξης και συµβάλουν στη συµπλήρωση των ετών της εθνικής σύνταξης και 

διαµορφώνεται ανάλογα το ποσό. Επισηµαίνεται ότι δεν ισχύει το ίδιο για την 

ανταποδοτική σύνταξη. Για την κατοχύρωση της εθνικής σύνταξης, αλλά και της 

ανταποδοτικής οι πλασµατικοί χρόνοι που έχουν αναγνωριστεί και εξαγοραστεί µπορούν 

να συνυπολογιστούν. Για την καλύτερη σαφήνεια του υπολογισµού των πλασµατικών 

χρόνων παρατίθεται παρακάτω παράδειγµα. 

 ∆ικαιούχος που έχει 200 ηµέρες επιδοτούµενης ανεργίας  χωρίς να τις έχει  

εξαγοράσει, από το άρθρο 40, του νόµου 2084/1992 έχει το νόµιµο δικαίωµα να πάρει τη 

σύνταξη στα 67 του έτη αφού µε την αναγνώριση συµπληρώθηκαν 15 χρόνια ασφάλισης. 

Τα χρήµατα που αντιστοιχούν στην εθνική σύνταξη είναι 345,60 ευρώ.
101

 

 

6.2. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Ο πλασµατικός χρόνος που εκτιµάται ως συντάξιµες απολαβές είναι όσες µπορούν να 

εξαγοραστούν. Το ποσό που δίνεται ισοδυναµεί µε το πόσο του µηνιαίου εισοδήµατος 

ασφάλειας αντίστοιχα, αν δινόταν ως µηνιαία εισφορά για την εξαγορά κάθε µήνα 

ασφάλισης. Στο ενεχόµενο καταβολής ολόκληρου του ποσού εξαγοράς πραγµατοποιείται 

επί τοις εκατό έκπτωση, δεν συνυπολογίζεται στις συντάξιµες απολαβές η έκπτωση αυτή 

αλλά πιάνεται ολόκληρο το ποσό πριν της έκπτωσης. Υφίσταται ότι ο εξαγοράσιµος 

χρόνος θα συµπεριληφθεί για τον καθορισµό της ανταποδοτικής σύνταξης από τη στιγµή 

που η αίτηση κατατεθεί από το 2002 και µετά και θα αθροιστεί στην αλλαγή του µισθού 

ανά έτος από την περίοδο που θα κατατεθεί η αίτηση εξαγοράς µε όσα αναφέρουν η 

«Ελληνική Στατιστική Αρχή». 

 Πλασµατικός χρόνος που αποδίδεται χωρίς εξαγορά, όπως χρόνος ασθένειας που 

επιδοτείται είτε τακτική ανεργία που επιδοτείται, δεν αναγνωρίζεται στην ανταποδοτική 

σύνταξη δεν υπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης, ούτε στις συντάξιµες 

αποδοχές βάση του άρθρου 28, παρ. 2δ, του νόµου 4387/2016. Με την καινούρια διάταξη 

του νόµου 4488/2017 άρθρο 2, παρ. 1 πού αναφέρει «Επίσης θεωρείται ως συντάξιµος 
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χρόνος ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας µέχρι έξι (6) 

ετών, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά µε βάση τις οικείες διοικητικές διατάξεις και ο 

χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), µε 

την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόµενων ασφαλιστικών 

εισφορών ». Ο χρόνος της άδειας, για την επιµέλεια των παιδιών που αφορά την ηλικία 

έως 6 ετών, µεταρρυθµίζεται ανάλογα των αρµόδιων διοικητικών διατάξεων και ο χρόνος 

αδείας χωρίς να λαµβάνονται αποδοχές της παρ. 1, του άρθρου 51, του νόµου 3528/2017, 

όπου θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος µε τον όρο της απόδοσης των ασφαλιστικών 

εισφορών που έχουν θεσπιστεί.  
102

 

 

6.3. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Ο πλασµατικός χρόνος εκτιµάται ως χρόνος ασφάλισης και εξαγοράζεται, οι 

συντάξιµες αποδοχές αναγνωρίζονται και υπολογίζονται ως τα ποσά που θα 

συγκροτούσαν ως µηνιαία αµοιβή, αφού η εξαγορά θα εκφραζόταν σαν την 

συγκεκριµένη εισφορά. Σε περίπτωση που υπάρχει έκπτωση από χορήγηση εφάπαξ οι 

αποδοχές λογαριάζονται στο αρχικό ποσό πριν την έκπτωση. Ο πλασµατικός χρόνος είναι 

ανυπολόγιστος όταν δεν εξαγοράζεται, όπως για παράδειγµα το επίδοµα τακτικής 

ενεργείας ή επίδοµα ασθένειας, ακόµα και αν έχει αναγνωριστεί.
103
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο
 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 1/1/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

Μέχρι το τέλος του 2015, όλα τα ταµεία που αφορούν την κύρια σύνταξη ενώθηκαν 

µε βάση του τρίτου µνηµονίου ο νόµος 4336/2015 παρ. 2.5.1. σελ 1021 γράφει: «Έως το 

∆εκέµβριο του 2015 ( βασικό παραδοτέο) η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταµεία 

κοινωνικής ασφάλισης σε µια ενιαία οντότητα, θα προβεί σε κατάργηση όλων των 

υφιστάµενων ρυθµίσεων για τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο 

διοικητικό συµβούλιο και οµάδα διαχείρισης χρησιµοποιώντας της υποδοµή και την 

οργάνωση του ΙΚΑ, θα εφαρµόσει κεντρικό µητρώο συνεισφερόντων  και θα 

δηµιουργήσει κοινές υπηρεσίες». Πριν την ένωση των ταµείων, οι εισφορές των 

εργαζοµένων καταβάλλονταν ανάλογα µε το Ταµείο Ασφάλισης, σύµφωνα µε τα διεθνή 

πρότυπα. Μάλιστα κάποια από τα ταµεία αυτά κατάφεραν µε ορθή διαχείριση να 

επενδύσουν µε αποτελεσµατικό τρόπο τα αποθεµατικά που τους  παρείχε το κράτος.
104

 

Με τον νέο ασφαλιστικό νόµου ορίστηκαν καινούριες ρυθµίσεις από τις οποίες οι 

βασικότερες είναι οι εξής :  

• Αυξάνει το χρόνο για πλήρη σύνταξη στα 20 έτη, και για µειωµένη στα 15 

έτη. 

• Η πλήρη εθνική σε 384 ευρώ χορηγείται µε 40 χρόνια εργασίας στην ηλικία 

το 62 ετών ή στα 67 έτη µε 20 χρόνια εργασίας ή µε 6.000 ηµέρες ασφάλισης. 

• Προβλέπονται διαφορετικές περιπτώσει εθνικής σύνταξης όπου υπάρχει στο 

67 έτος ηλικίας η σύνταξη των 384 ευρώ µε 20 έτη εργασίας ή 346 ευρώ µε 

15 έτη εργασίας, και η εθνική σύνταξη για τους ανθρώπους µε ποσοστό 

αναπηρίας άνω των 50% 192 ευρώ, κάτω από 50% 153 ευρώ.  

• Συνεχίζεται η εθνική σύνταξη σε ύψους 40%, σε εκείνους που βγαίνουν µε 

µειωµένη σύνταξη 62 ετών (346 ευρώ - 40% = 138,40) 207,6 ευρώ.  

• Βάζει όρια στην προσωρινή σύνταξη µε ανώτερο όριο τα  768 ευρώ. 

• ∆ιαγράφονται τα κατώτατα όρια στις επικουρικές συντάξεις που ήδη ίσχυαν 

(άρθρο 96 παρ. 5, Ν. 4387/2016). Κατά συνέπεια αυξάνονται οι συντάξεις της 

τάξης 200 ευρώ - 300 ευρώ. 

• Περιορίζει τις προϋποθέσεις για συντάξεις χηρείας, διαζευγµένων,  διαδοχικής 

ασφάλισης. 
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• Κλιµακώνει   τις αναπηρικές συντάξεις σε (4) κλίµακες 384,288,192 και 153 

ευρώ σύµφωνα µε το ποσοστό αναπηρίας του εκάστοτε δικαιούχου. 

• Η περικοπή της σύνταξης φτάνει το 60%. Μένουν εκτός οι συνταξιούχοι ΟΓΑ 

ως 31/12/2024 σύµφωνα µε Φ 10034/18282/566/2017. 

• Ανακτώνται οι εισφορές των καινούριων ασφαλισµένων σε αυτούς που έχουν 

ειδικευτεί σε κάποια επιστήµη, αγρότες. 

• Εξακολουθεί να είναι ενεργή η τριτοµνηµονιακή ρύθµιση του ( Ν. 

4336/2015), όπου δεν µεταβάλλεται το βασικό όριο σύνταξης (λόγο γήρατος 

και αναπηρίας ) έως το 31/12/2021. Όµως µε το πρόσθετο µνηµόνιο (Ν. 

4475/2017) η διορία του αυξήθηκε ως 31/12/2022. 

• Παύει να υφίσταται το ΕΚΑΣ ως 31/12/2019, εξίσου µετά το πέρας της 

συγκεκριµένης διορίας οι νέοι συνταξιούχοι δεν θα το λαµβάνουν. 

• Παρεµβάλλει στους υπερήλικους ανασφάλιστους να παίρνουν το επίδοµα 

αυξάνοντας τα κριτήρια εισοδήµατος.
105

 

Με βάση τις ρυθµίσεις που είναι σε ισχύ οι εφορίες από το 2017, έχουν 

ολοκληρωµένη διέλευση στα δεδοµένα των ασφαλιστικών ταµείων, όπου έχουν τη 

δυνατότητα να παίρνουν και τις περιοδικές εισφορές που είναι καταβαλλόµενες εντός 

προθεσµίας και γενικότερα όλες τις οφειλές. Στις περιπτώσεις που δεν πληρωθούν οι 

οφειλές στις εφορίες έχουν το δικαίωµα να κατακρατούν περιουσιακά στοιχεία, να 

µπλοκάρουν το ΑΦΜ και µε αυτόν τον τρόπο οι χρεώστες δεν µπορούν να λάβουν 

ενηµερότητα.
106

 

 O νόµος 4387/2016 άρθρο 46 παρ. 1 λέει : «Με προεδρικό διάταγµα, που 

εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µπορεί να θεσπίζεται αντικειµενικό σύστηµα τεκµαρτού 

υπολογισµού του ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού ηµεροµισθίων και ποσού εισφορών 

για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά µήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο 

χρονικό διάστηµα και ανάλογα µε τις εκτελούµενες εργασίες. Η προσδιοριζόµενη κατά 

το σύστηµα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχιστο οφειλόµενο ποσό για ασφαλιστικές 

εισφορές κατά µαχητό τεκµήριο. Επιπλέον, καθορίζεται το αντικειµενικό σύστηµα 

τεκµαρτού υπολογισµού για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων, η διαδικασία είσπραξης των 
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επιπλέον των δηλωθέντων ποσών εισφορών και κάθε αναγκαίο για την εφαρµογή του 

παρόντος ειδικότερο ζήτηµα.» 

Στην παράγραφο 4 του ίδιου νόµου αναφέρεται ότι η ∆ιοίκηση, λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν της συγκεκριµένα κριτήρια της επιχείρησης, θα παίρνει αποφάσεις για τον 

µικρότερο αριθµό υπαλλήλων που είναι υποχρεωµένος να έχει ο εργοδότης και ο 

τελευταίος οφείλει να παραθέσει στοιχεία ότι δεν είναι αναγκαία η ασφάλιση των 

εργαζοµένων αυτών και η οποία θα αναλογεί σε συγκεκριµένες εισφορές που έχουν ήδη 

καταβληθεί από τον εργοδότη. Συγκεκριµένα η παράγραφος 4, του άρθρου 46 λέει: «Το 

αντικειµενικό σύστηµα τεκµαρτού υπολογισµού ρυθµίζεται µε βάση πρόσφορα κριτήρια 

υπολογισµού της ελάχιστης εργατικής απασχόλησης όπως είναι ιδίως το είδος της 

επιχείρησης, το µέγεθος της εγκατάστασης, το ωράριο λειτουργίας, η τυχόν εποχιακή 

φύση της λειτουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών, οι αναγκαίες για την εκτέλεση 

των εργασιών ειδικότητες, η γεωγραφική θέση της επιχείρησης, η τυχόν εισφορά 

προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή µέλη της οικογένειάς του ή τους εταίρους 

εργοδοτικής επιχείρησης.»  

 Αναλυτικά ο νόµος αυτός, προσδιορίζει αφενός τον ελάχιστο αριθµό των 

ηµεροµισθίων στους εργαζόµενους των επιχειρήσεων, που απαιτούνται και αφετέρου τον 

ελάχιστο αριθµό των υπαλλήλων που απαιτείται στις επιχειρήσεις. 

 Στο άρθρο 104 του ίδιου νόµου «Η παρ. 7 του άρθρου 27 του α.ν.1846/1951, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Εισφορές που έχουν εισπραχθεί 

αχρεωστήτως , επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, µετά από αίτησή τους. 

Επιστρέφονται µόνο µετά από συµψηφισµό είτε µε επόµενες οφειλόµενες καταβολές 

βάσει δηλώσεων ΑΠ∆, εντός έτους, είτε µε απόσβεση οφειλής τους, καταρχήν προς το 

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για οποιονδήποτε λόγο, και στη συνέχεια για οφειλή τους προς άλλους 

ασφαλιστικούς φορείς και φορολογικές αρχές. ∆ιατάξεις που προβλέπουν την επιστροφή 

εντόκως εισφορών που καταβάλλονται αχρεωστήτως, παύουν να ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση, 

επιστρέφονται εντόκως, έπειτα από αµετάκλητη απόφαση και ακύρωση των πράξεων 

καταλογισµού, µε βάση το κυµαινόµενο επιτόκιο που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, 

(βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3863/2010), όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσης 

της απόφασης επιστροφής. Οι εισφορές που εισπράττονται και συνεισπράττονται 

αχρεωστήτως, από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, υπέρ κλάδων ασθενείας και για λογαριασµό τρίτων 

φορέων, δεν επιστρέφονται. Οι παρούσες διατάξεις εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς 

περιπτώσεις κατά την έναρξη ισχύος του νόµου.» 
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 Όπου παρατηρείται ότι οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα κάνοντας αίτηση, να τους 

επαναχορηγηθεί χωρίς τόκους εισφορές που έχουν αποδοθεί από τους οφειλέτες που 

είχαν πιστωθεί από λάθος. Χορηγείται εκ νέου αποκλειστικά µε συµψηφισµό ή µε 

µελλοντικές υποχρεώσεις σε φορολογικές αρχές και ασφαλιστικούς φορείς ή τη µείωση 

της ήδη υπάρχον οφειλής.
107

 

 

7.1.  ∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε 

την εγκύκλιο Φ 8000/οικ. 2460/106/2017 που έχει θέµα «Οδηγίες για την εφαρµογή της 

διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 39 του νόµου 4387/2016», αφορά τους εργαζόµενους 

που πληρώνονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και η είσπραξη της εργασίας τους  

δίνεται από ένα πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό ή και δύο. Στην συγκεκριµένη εγκύκλιο 

υπάγονται οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αυτοαπασχολούµενοι που βρίσκονται ή θα 

έµπαιναν στην ασφάλιση ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ όταν ξεκίνησε ο νόµος, όπου οι 

χρηµατικές εισροές τους πηγάζουν από την εργασία τους σε ένα ή και δύο οντότητες, 

άτοµα και επιχειρήσεις.  Με την εγκύκλιο αυτή θεσπίστηκε ότι στο καθαρό εισόδηµα 

σύµφωνα µε µπλοκάκια το 2015 θα καθιερωθεί εισφορά 20%,  για την κύρια σύνταξη 

20% κατανέµεται σε 6,67% για εκείνον που παρέχει εργασίες και το υπόλοιπο ποσοστό 

το δίνει ο εργοδότης. Όσο αφορά την υγεία η εισφορά θα διαµελιστεί  στα δύο µέρη. 

Ο εργαζόµενος υποχρεούται να συµπληρώνει στο ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών που 

εκδίδει στον εργοδότη και τη ρύθµιση στην οποία υπάγεται. Με τη σειρά του ο εργοδότης 

εξαναγκάζεται από το νόµο να καταθέσει Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση έχοντας 

προθεσµία έως τη λήξη του κάθε ηµερολογιακού µήνα ώστε να γίνει η αποπληρωµή. Αν 

ο εργοδότης δεν προβεί στην υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης, τότε ο 

ασφαλισµένος υποχρεούται να καταθέσει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση ότι πληρεί τις 

νόµιµες προϋποθέσεις δίνοντας και άλλα δικαιολογητικά που πιθανόν να υπάρχουν για 

την τεκµηρίωσή της καθώς επίσης παρουσιάζει και το ΑΦΜ του εργοδότη. Έπειτα από 

αυτό ο τελευταίος πληροφορείται για την υποχρέωση που έχει να καταθέσει την 

Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση και τις ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση που ο 

εργοδότης έχει αµφιβολίες για την Υπεύθυνη ∆ήλωση του εργαζόµενου τότε αντικρούει 
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σε αρµόδια όργανα του ΕΦΚΑ τη δήλωση αυτή. Έως ότου δοθεί λύση ο εργαζόµενος 

πληρώνει εισφορές ως µη µισθωτός, µε βάση το άρθρο 39. Σύµφωνα µε το νόµο 

4509/2017 άρθρο 55 ορίζεται ότι οι οντότητες πληρώνουν εισφορές προς τον ΕΦΚΑ µε 

βάση τα ποσοστά του άρθρου 39 του νόµου 4387/2016. Από 1/1/2018. Με το νόµο 

4472/2017 άρθρο 58 θεσπίστηκε από 1/1/2018 οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν 

τους ελεύθερους επαγγελµατίες υπολογίζονται µε βάση τα µικτά κέρδη και όχι από το 

καθαρό αποτέλεσµα του προηγούµενου έτους. Για τα πρόσωπα που ασκούν µη µισθωτή 

δραστηριότητα, µετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 

προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής: «Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω 

ποσοστά υπολογίζονται επί του µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση 

το φορολογητέο αποτέλεσµα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το 

προηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. 

Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω 

φορολογητέου αποτελέσµατος». Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 

4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής: «Από 1.1.2018 και εντεύθεν, 

η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό 

καθορίζεται µε βάση το φορολογητέο αποτέλεσµα από την ασκούµενη αγροτική 

δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ 

κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι καταβλητέες 

ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται 

επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσµατος».
108

 

 

7.2.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) 

Έπειτα από δηµοσίευση Εγκυκλίου του Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Απασχόλησης  

επεξηγήθηκαν τα θέµατα µη καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών. Αναλυτικότερα ο 

νόµος 4387/2016 άρθρο 95 συντάσσει: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι 

απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. από µη 

καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχίζει 

από την πρώτη µέρα του επόµενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα 

εργασία ή υπηρεσία. Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται στις ήδη παραγεγραµµένες, κατά 
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τις ισχύουσες κατά την έναρξης ισχύος του παρόντος διατάξεις, απαιτήσεις. Η 

παραγραφή των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας 

διάταξης αλλά δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την έννοια του προηγούµενου 

εδαφίου, ορίζεται εικοσαετής και άρχεται από την πρώτη µέρα του επόµενου έτους εντός 

του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Για όσα θέµατα δεν 

ρυθµίζονται στο νόµο σχετικά µε τη λειτουργία και την οργάνωση του Ε.Φ.Κ.Α., τις 

εισφορές, παροχές, οφειλές, και µέχρι την έκδοση του Κανονισµού Οικονοµικής 

Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. της παραγράφου 4, µε απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

εφαρµόζονται αναλογικά οι γενικές ή ειδικές διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση 

του παρόντος νόµου για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εφόσον αυτές δεν αντιτίθενται στις διατάξεις 

του παρόντος νόµου. Με όµοια απόφαση επεκτείνεται η δήλωση των εισφορών, µέσω 

Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆), και η είσπραξη εισφορών και οφειλών µέσω 

ΚΕΑΟ» 

 Με τον παραπάνω νόµο προσαρµόζεται η χρονική διάρκεια διαγραφής των 

απαιτήσεων από τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί. Πιο συγκεκριµένα 

όλες οι απαιτήσεις που αφορούν τον ΕΦΚΑ αλλά και τους οργανισµούς που έχουν άµεση 

συνεργασία µε αυτόν, διαγράφονται µε την πάροδο είκοσι ετών. Η εικοσαετία ξεκινάει 

από την 1 Ιανουαρίου του επερχόµενου έτους από αυτού που υποβλήθηκε η ασφαλιστέα 

εργασία ή υπηρεσία. Επίσης αυτή η έναρξη ισχύει και για την εποπτεία ελέγχου για την 

απόκτηση νόµιµου τίτλου.
109

 

 Παλαιότερα οι απαιτήσεις είχαν διάρκεια δέκα έτη και µετά από την πάροδο 

αυτή, σβήνονταν. Οι διατάξεις που ίσχυαν µέχρι τις 12/5/2016 ήταν: Άρθρο 27, παρ.7 , 

του ΑΝ 1846/1951, Άρθρο 44,παρ. 2, του Ν∆ 2698/1953, Άρθρο 2 παρ. 8, του Ν. 

2556/1997 και Άρθρο 15, παρ. 2 του Ν. 2972/2001. 

 Παρακάτω παρατίθενται δύο παραδείγµατα για καλύτερη σαφήνεια. 

� Ασφαλιστικές εισφορές εργασιακής διάρκειας από 1/1/2005 έως 31/12/2005 οι 

οποίες δεν καταβλήθηκαν, διαγράφτηκαν έπειτα από µια δεκαετία δηλαδή την 

1/1/2016, αφού ισχύουν οι παλιές διατάξεις. 

                                                           
109

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 318) 



89 

 

� Ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί και αφορούν εργασία 1/1/2006 

έως 31/12/2006, εφόσον ξεπερνά 13/5/2016 παραγράφεται έπειτα από είκοσι 

χρόνια δηλαδή µε από της 31/12/2026.
110

 

Από 1/1/2017 όπου ξεκίνησε ο ΕΦΚΑ ως κύριος ασφαλιστικός φορέας µε την 

ένταξη των υπόλοιπων φορέων, εκτός από το ΙΚΑ και το ΕΤΑΜ, σε αυτόν άρχισε να 

ισχύει και η διαγραφή των χρηµατικών απαιτήσεων από εισφορές που δεν έχουν 

καταβληθεί, µετά το πέρας των είκοσι ετών. Ο χρόνος των απαιτήσεων που αφορούν 

το δηµόσιο εξακολουθεί να ανέρχεται στα πέντε χρόνια από την 1/1 του ερχόµενου 

έτους που πραγµατοποιήθηκε εργασία ή υπηρεσία αφού βρίσκεται σε ισχύ ακόµα ο 

Ν. 2362/1995 άρθρο 90. Στις απαιτήσεις που έχουν ήδη διαγραφεί πριν από την ισχύ 

του νόµου δεν εφαρµόζονται οι καινούριες διατάξεις. Όπως επίσης και οι εισφορές 

στον ΕΦΚΑ, από εργασίες ή υπηρεσίες που έχουν δοθεί αχρεωστήτως, 

παραγράφονται σε µια δεκαετία αφού έχει πρώτα πραγµατοποιηθεί ταµειακός 

έλεγχος (παρ. 2 του Ν 2972/2001). 
111

  

Στο άρθρο 27 του νόµου 4488/2017 συνενώνονται οι όροι απόδοσης της σύνταξης 

σε καταστάσεις ποινικής καταδίκης. Για τους ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ που έχουν 

επιβαλλόµενη ποινή καταδίκης διευθετούνται κατά τον ίδιο τρόπο, έτσι  

ενσωµατώθηκαν στον ΕΦΚΑ. Στο άρθρο 27 αναφέρεται ότι όταν ο συνταξιούχος  

βρίσκεται στη φυλακή έχοντας καταδικαστεί για πάνω από ένα χρόνο µε πράξεις 

ενάντια σε ασφαλιστικό φορέα, η σύνταξη που λαµβάνει θα ανασταλθεί για την 

περίοδο που εκτελεί την ποινή του και θα παρέχεται σε αυτούς που την δικαιούνται 

βάση των ανάλογων διατάξεων που ισχύουν για παροχή σύνταξης λόγω θανάτου. 

«Προκειµένου για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, η 

καταβαλλόµενη σύνταξη αναστέλλεται για όσο διάστηµα ο συνταξιούχος εκτίει 

περιοριστική της ελευθερίας ποινή µεγαλύτερη του ενός (1) έτους και εφόσον το 

αδίκηµα για το οποίο καταδικάσθηκε στρέφεται κατά ασφαλιστικού φορέα. Στην 

περίπτωση αυτή, η σύνταξη µεταβιβάζεται στους τυχόν δικαιοδόχους αυτής, 

σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου. 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της παρούσας διάταξης αρχίζουν από την 1η ηµέρα του 
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επόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Κάθε αντίθετη διάταξη 

καταργείται».
112

 

Η σύνταξη σταµατάει να καταβάλλεται την πρώτη ηµέρα του ερχόµενου µήνα 

από αυτόν που βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Η αναστολή ισχύει για την 

χρονική περίοδο που ο συνταξιούχος εκτίει την ποινή του. Στην περίοδο που εκτίεται 

η ποινή θα συµψηφιστεί και η περίοδος πρόσκαιρης κράτησης αν ο συµψηφισµός 

περιλαµβάνεται στην απόφαση του δικαστηρίου. Στο ενδεχόµενο έφεσης, η χρονική 

περίοδος της αναστολής για την παροχή της σύνταξης θα εξαρτηθεί βάση της 

αποφάσεως της δίκης. 

Ο νόµος 4488/2017 γνωστοποιήθηκε στης 13/9/2017 και η διάταξη είναι ενεργή 

από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, αλλά εφαρµόζεται και σε παλαιότερες περιπτώσεις 

που διαχειρίστηκαν µε άλλο τρόπο. 

Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις, αν ο συνταξιούχος εκτίει ακόµα την ποινή του, 

τότε είναι αναγκαίο να εξεταστεί εάν ισχύουν ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις για την 

αναστολή στην παροχή της σύνταξης, δηλαδή εάν υπάρχει δικαστική απόφαση στην 

οποία ο συνταξιούχος διανύει µέσα στη φυλακή την ποινή του. Η περάτωση του 

χρόνου που ο συνταξιούχος διανύει στη φυλακή, θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος. 

Τέλος, ο λόγος για τον οποίο καταδικάστηκε πρέπει να αφορά τον ασφαλιστικό 

φορέα. Εάν ο συνταξιούχος θέλει να επανεξεταστεί η υπόθεση, έχει τη δυνατότητα να 

καταθέσει αίτηση. 

Αποσαφηνίζεται ότι η διάταξη αυτή έχει ισχύ ακόµα και αν η αίτηση για 

συνταξιοδότηση ή στην περίοδο µέχρι να χορηγηθεί η σύνταξη, τότε γίνεται 

αναστολή αφού ισχύουν ταυτόχρονα οι όροι για την αναστολή της σύνταξης. Η  

καταβολή της σύνταξης  βρίσκεται σε παύση, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, 

όπου ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για αναδροµικές 

συντάξεις. Σε αυτά τα ενδεχόµενα οι αναδροµικές συντάξεις θα δοθούν βάση 

αρµόδιας διάταξης στους δικαιούχους, κατόπιν υποβολής ανάλογης αίτησης και 

δίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις για χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου. 

Η χορήγηση της σύνταξης ξεκινάει από την ηµέρα που αρχίζει ο ασφαλισµένος να 

εκτίει την ποινή του. Πριν την ένταξη των ασφαλιστικών φορέων στον ΕΦΚΑ είχαν 

ισχύ άλλες διατάξεις. Για παράδειγµα στη νοµοθεσία του ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ οριζόταν η 

                                                           
112

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση(2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 380) 



91 

 

άµεση παύση της χορήγησης της σύνταξης αν ο συνταξιούχος είχε καταδικαστεί σε 

φυλάκιση πάνω από 6 µήνες, χωρίς να λαµβάνεται υπ' όψιν εάν αφορούσε τον 

ασφαλιστικό φορέα. Μετά από την ένταξη των ασφαλιστικών φορέων στον ΕΦΚΑ 

σταµατάει να ισχύει οποιαδήποτε διαφορετική διάταξη.
113

 

 

7.3. ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

Οι κοινωνικοί πόροι σχηµατίζουν ένα σηµαντικό µηχανισµό για την οικονοµική 

ενίσχυση µερικών ασφαλιστικών ταµείων και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλισης 

µε τις συνεισφορές εργαζόµενων και εργοδοτών  και τη χρηµατοδότηση του κράτους. 

Οι περισσότεροι από τους κοινωνικούς πόρους, οι οποίοι θεσµοθετήθηκαν στη 

δεκαετία του 1970, εντάχθηκαν στον ΟΓΑ στο ΙΚΑ και σε άλλους οργανισµούς 

ασφάλισης και ταµεία. Ο ΟΓΑ είχε τις µεγαλύτερες εισπράξεις κατά το χρόνο που 

ήταν ενεργό το νοµοθέτηµα.  Οι φόροι των νοµικών ή φυσικών προσώπων άλλα και η 

ειδική συνδροµή σε είδη ηµερήσιας ανάγκης ή και πολυτέλειας, αποτέλεσαν τη 

βασική βαρύτητα των εσόδων των κοινωνικών πόρων. Ο νόµος 4254/2014 κατέστησε 

ανενεργές από 1/1/2015 τις διατάξεις των άρθρων, οι οποίες αφορούσαν τις απολαβές 

των κοινωνικών πόρων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του ΜΤΠΥ και των 

επαγγελµατικών ταµείων για εξαναγκαστική ασφάλιση που βρίσκονται υπό την 

δικαιοδοσία του Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως 

και τις διατάξεις της περίπτωσης του άρθρου 149, του νόµου 3655/2008 και του νόµου 

4169/1961.
114

 

 Από 1/1/2015 µεταρρυθµίστηκαν οι διατάξεις που αφορούσαν  τις αναµενόµενες 

µη επωφελή οφειλές  ή αποδόσεις που βρίσκονται στο άρθρο 11 του νόµου 4169/1961 

καθώς και το άρθρο 14 Π∆ 258/2005 και τη θέση τους πήρε η ετήσια δωρεά από τον 

κρατικό προϋπολογισµό που είναι ίσες µε τις χρηµατικές εισροές. 
115

   

Σύµφωνα µε το νόµο 4336/2015 «Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει µια πιο 

δίκαιη κοινωνία είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασµό του συστήµατος της 

κοινωνικής πρόνοιας της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας το 

οποίο θα διοχετεύει µε στοχοθετηµένο τρόπο τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που 
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έχουν την µεγαλύτερη ανάγκη. Οι Αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της 

διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισµούς για την επανεξέταση της 

κοινωνικής πρόνοιας και για την εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. 

i. Ως προαπαιτούµενο, η κυβέρνηση αναλαµβάνει τη δέσµευσή να 

συµφωνήσει σχετικά µε τους όρους αναφοράς και να δροµολογήσει 

συνολική επανεξέταση του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, 

συµπεριλαµβανοµένων των παροχών τόσο σε µετρητά όσο και σε είδος, 

των φορολογικών πλεονεκτηµάτων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης 

και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τοµέα της γενικής 

κυβέρνησης µε την υποστήριξη της Παγκόσµιας Τράπεζας µε τα πρώτα 

επιχειρησιακά αποτελέσµατα να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τον ∆εκέµβριο 

του 2015, µε στόχο να προκύπτει εξοικονόµηση ύψους1/2% του ΑΕΠ σε 

ετήσια βάση, η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο για τον επανασχεδιασµό 

ενός στοχοθετηµένου συστήµατος πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένης της 

δηµοσιονοµικά ουδέτερης εθνικής εφαρµογής του ελάχιστου εγγυηµένου 

εισοδήµατος. Ο συνολικός σχεδιασµός του ελάχιστου εγγυηµένου 

εισοδήµατος θα πρέπει να συµφωνηθεί µε τα θεσµικά όργανα.» 

Η συµφωνία που έχει γίνει µε το τρίτο µνηµόνιο είναι να σταµατήσουν να 

υπάρχουν όλα ανεξαιρέτως τα κοινωνικά επιδόµατα µέχρι 31/12/2019 και το ΕΚΑΣ. Θα 

είναι σε ισχύ µόνο το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης ΕΚΑ, το οποίο θα λαµβάνεται 

αποκλείστηκα µε βάση εισόδηµα όπως γράφει το τρίτο µνηµόνιο µε «ρήτρα 

εισοδήµατος». Με την κατάργηση των επιδοµάτων η κυβέρνηση θα επωφεληθεί µισή 

µονάδα για κάθε έτος από το 2016 έως το 2019, που υπολογίζεται σε 900 εκατοµµύρια 

ευρώ ετησίως. 

Στα νέα οικογενειακά επιδόµατα, σύµφωνα µε το άρθρο του νόµου 4512/2018 ως 

αρµόδιος φορέας είναι η Κεντρική Υπηρεσίας ΟΓΑ. Για το οικογενειακό επίδοµα είναι 

απαραίτητη η συµπλήρωση και η ηλεκτρονική υποβολή Ε1 και Α21. Καθιστά 

απαραίτητο να είναι Έλληνας πολίτης όπου κατοικεί στην Ελλάδα ή αλλοδαποί που είναι 

Έλληνες πολίτες και τα παιδία να είναι εξαρτώµενα από τους γονείς  χωρίς να ξεπερνούν 

το 18 έτος της ηλικίας τους. Εκτός από την περίπτωση που φοιτούν σε δηµόσιες ή 

ιδιωτικές σχολές ή σε ανώτατη εκπαίδευση τότε το όριο ηλικίας ανέρχεται στα 24 έτη 

ηλικίας. Τα παιδιά µε αναπηρία  67% και πάνω το όριο ανέρχεται στα 24 έτη. 
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Το επίδοµα µπορεί να ανασταλεί σε περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι νόµιµες 

προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόµατος, είτε βρίσκετε σε εξέλιξη δίκη για το 

δικαίωµα αυτό. Αν µετά από έρευνα ή από απόφαση του δικαστηρίου αποδειχτεί ότι 

δικαιούται το επίδοµα τότε αυτό χορηγείται εκ νέου. Επίσης το επίδοµα αναστέλλεται 

εφόσον το παιδί φύγει εκτός Ελλάδας πάνω από τρείς µήνες, χωρίς να έχει εισαχθεί σε 

θεραπευτήριο. Επίσης αν το τέκνο εργάζεται στο εξωτερικό για λογαριασµό της Ελλάδας 

ή αν φοιτά στο εξωτερικό.  Ακόµα αναστέλλεται όταν το τέκνο βρίσκεται σε µονάδα 

κοινωνικής φροντίδας ή σε άλλο µέρος µε δηµόσια δαπάνη ή δωρεά. Το επίδοµα 

ξαναρχίζει αφού παύσουν οι παραπάνω αιτίες αναστολής. 

 Παύση του επιδόµατος πραγµατοποιείται όταν το παιδί παύει να φοιτεί ή όταν 

λήγει η απόφαση του ΚΕΠΑ, και η ηλικία του παιδιού είναι µικρότερη  τα 24 έτη. 

∆ιακοπή του επιδόµατος γίνεται επίσης σε ενδεχόµενο θανάτου του παιδιού ή γίνει 

τελετή γάµου. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση µετανάστευσης στο εξωτερικό του 

δικαιούχων ή προστατευόµενων παιδιών ή και των δύο, το επίδοµα σταµατά να 

πιστώνεται. 

 Το συγκεκριµένο επίδοµα λαµβάνεται κάθε χρόνο ανά τακτά διαστήµατα των δύο 

µηνών σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου εντός 25 ηµερών και καταβάλλεται από 

τον ΟΓΑ. Το επίδοµα ορίζεται  µε βάση τα στοιχεία της εκκαθαριστικής φορολογικής 

δήλωσης.  Αν ο δικαιούχος λάβει διαφορετικό ποσό από το υπολογιζόµενο, τότε το ποσό 

αυτό συµψηφίζεται τους επόµενους µήνες. 

Με τη µεταρρύθµιση του άρθρου 30 του νόµου 1469/1984 που παρέθετε το δικαίωµα που 

έχουν οι διαζευγµένοι ανασφάλιστοι για παροχές ασθένειας, από τον ΕΟΠΥΥ σε είδος, 

αναλυτικά µε το άρθρο 29 του νόµου 4488/2017 ο χωρισµένος σύζυγος που δεν έχει 

ασφάλεια έχει τη δυνατότητα παροχών ασθένειας, είτε από το ∆ηµόσιο είτε από τον 

ΕΟΠΥΥ είτε από οποιονδήποτε φορέα που αφορά κοινωνική ασφάλιση. Τη δυνατότητα 

αυτή την έχει σαν ο άµεσα ασφαλισµένος που είχε την περίοδο του διαζυγίου ο άλλος 

σύζυγος. Για να εφαρµοστεί το δικαίωµα θα πρέπει αφενός το διαζύγιο να επήλθε µετά 

από 25 χρόνια ηλικίας του, αφετέρου να µην έχει γενικά ασφάλεια για το συγκεκριµένο 

που αφορά την παροχή ασθένειας. Ο δικαιούχος καταθέτει ασφαλιστική εισφορά κάθε 

µήνα για υγειονοµική περίθαλψη. Βάση του ΕΦΚΑ το 6,45% επί του ποσού που 

αναλογεί στον βασικό µισθό του εργαζόµενου εκτός γάµου ηλικίας πάνω από 25 χρόνια, 

του δηµοσίου 6,45% επί του ποσού που αναλογεί σε άγαµο εργαζόµενο µεγαλύτερο των 

25 χρονών και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, η κατάθεση ασφαλιστικής εισφοράς που 
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είναι ανάλογη µε τις αντίστοιχες διατάξεις για τον ασφαλισµένο και για τον εργοδότη. 

Λογαριάζεται βάση του µισθού που λαµβάνει άγαµος µισθωτός ηλικίας πάνω από 25. Το 

άτοµο που ενδιαφέρεται να εφαρµόσει το δικαίωµα της ασφάλισης έχει τη δυνατότητα να 

κάνει χρήση του δικαιώµατος εντός δώδεκα µηνών, όπου ξεκινά από την τελική απόφαση 

του διαζυγίου.
116

 

 Η παροχές που καταβάλλονται από το ΜΤΠΥ, ΜΤ Στρατού, Ναυτικού και 

Αεροπορίας καλύπτονται ειδικά καταβολές και από την περιουσία που έχει στην κατοχή 

της. Σύµφωνα µε τα άρθρα 47,48 του νόµου 4387/2016 ο καινούριος τρόπος για να 

προσδιοριστεί το µέρισµα ανά µήνα: συντελεστής αναπλήρωσης του έτους σε ποσοστό 

0,215% για το 2016 µεταρρυθµίζεται κάθε χρόνο και έως 15/1 ανά έτος µε κρίση του 

Προέδρου ∆Σ. Από 1/1/2016 είναι ενεργός αυτός ο τρόπος ενώ διαγράφονται ταυτόχρονα 

τα κατώτατα όρια. Πιο αναλυτικά βάση καινούριων διατάξεων ορίζονται τα παρακάτω: 

• Οι καταθέσεις των µετόχων δίνονται πίσω εφόσον ο µέτοχος δεν έχει καταβάλει 

το µικρότερο ποσό συµµετοχής στο ΜΤΠΥ, και ταυτόχρονα έχει διανύσει 3 

χρόνια στο Ταµείο και του έχει αναγνωριστεί κύρια σύνταξη.  

• Οι µέτοχοι που βρίσκονται εκτός γάµου δεν έχουν δικαίωµα να εκχωρήσουν τις 

µετοχές τους στου γονείς του και τις ανύπαντρες κόρες τους. 

• Σε πιθανότητα απεβίωσης του µετόχου γίνεται εξισορρόπηση των ρυθµίσεων που 

αφορούν την σύνταξη λόγω απεβίωσης όπως δίνεται η κύρια σύνταξη. 

• Οι ρυθµίσεις που όριζαν ότι το ένα εξάµηνο και µία µέρα υπολογιζόταν σαν 

ολόκληρη χρονιά αφαιρούνται.
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Κατά το δεύτερο µνηµόνιο υπάρχει µεγάλη αφαίρεση ποσού από τον κατώτατο µισθό 

εποµένως κατά συνέπεια και των εισφορών. Ακόµα γίνεται άρση της καταβολής του 

εργοδότη και του εργαζόµενου που ήταν υπόχρεοι να παρέχουν το 1% για τα 

οικογενειακά επιδόµατα. Επιπροσθέτως, ακυρώνεται και η καταβολή 1% για την 

επιδότηση των στρατευµένων. Αυτά τα επιδόµατα, οικογενειακά και στράτευσης 

διακόπηκαν πλήρως. 

Μειώθηκαν από 0,81% σε 0,46% οι καταβολές για το ταµείο ανεργίας, για 

υγειονοµικής ασφάλειας και µητρότητας: 

• Η καταβολή από τον εργοδότη για Ειδικό Λογαριασµό Προγραµµάτων 

Επαγγελµατικής Καταρτίσεις και Εκπαίδευσης (ΕΛΚΕΠΕ) είναι 0,24%. 
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• Για τον Ειδικό Κοινό Λογαριασµό Ανεργίας (ΕΚΛΑ) στο 0,12% δίνεται από 

τον εργοδότη. 

• Το ΕΚΛΑ 0,10% καταβάλλεται από τον εργαζόµενο. 

• Η καταβολή του εργοδότη για τον κλάδο Παροχών Ασθενείας και 

Μητρότητας ελαττώθηκε στο ποσοστό 0,25%. 

Εν κατακλείδι όλες οι εισφορές θα διακοπούν εκτός τις συντάξιµες, χωρίς άλλες 

χορηγήσεις και προσαυξήσεις. 

 Συγκεκριµενοποιώντας: 

• Ελάττωση του κατώτατου µισθού 586€ για ενήλικους και 510€ για ανήλικους. 

• Κατάργηση της προϋπηρεσίας, πέρα από την τρίτη τριετία δηλαδή τα 9 

χρόνια. 

• Ελάττωση της προσαύξησης από 10% σε 5% για κάθε µία από τις τρείς 

τριετίες για τους καινούριους εργαζόµενους. 

• Πάγωµα της προϋπηρεσίας µέχρι να φτάσει η ανεργία στο 10%.
118

 

 

 

Π7 Πίνακας για τα νέα οικογενειακά επιδόµατα 

  Αριθµός Παιδιών 

1 2 3 4 5 6 

1
η
 Εισοδηµατική Κατηγορία 

Αριθµός 

Οικογενειών 

11.7000 12.6000 40.000 10.000 600 700 

Ετήσιο Εισόδηµα 

ευρώ 

0  - 

10.500 

0  - 

12.000 

0  - 

13.500 

0  -  

15.000 

0  - 

16.500 

0  - 

18.000 

Νέο ετήσιο 

επίδοµα 

840 1.680 3.360 5.040 6.720 8.400 

Παλαιό ετήσιο 

επίδοµα 

480 960 2.940 3.920 4.900 5.880 

Νέο µηνιαίο 

(παλαιό) 

70(40) 140(80) 280(240) 420(327) 560(410) 700(490) 

Ποσοστό 75% 75% 14,29% 28,57% 37,14% 42,36% 

2
η
 Εισοδηµατική Κατηγορία 

Αριθµός 

Οικογενειών 

136.000 130.000 27.000 4.500 600 200 

Ετήσιο Εισόδηµα 

ευρώ 

10.500  

17.500 

12.000-

20.000 

13.500 – 

22.500 

15.000 – 

25.000 

16.500-

27.500 

18.000-

30.000 

Νέο ετήσιο 504 1.008 2.016 3.024 4.032 5.040 
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επίδοµα 

Παλαιό ετήσιο 

επίδοµα 

320 640 2.460 3.280 4.100 4.920 

Νέο µηνιαίο 

(παλαιό) 

42(27) 84(27) 168(205) 252(273) 336(342) 420(410) 

Ποσοστό 57,48% 57,48% -18,05% -7,81% -1,66% 2,43% 

3η Εισοδηµατική Κατηγορία 

Αριθµός 

Οικογενειών 

84.000 88.000 18.500 3.300 500 150 

Ετήσιο Εισόδηµα 

ευρώ 

17.500-

26.250 

20.000-

30.000 

22.500-

33.750 

25.000-

37.500 

27.500-

41.250 

30.000-

45.000 

Νέο ετήσιο 

επίδοµα 

336 672 1.344 2.016 2.688 3.360 

Παλαιό ετήσιο 

επίδοµα 

160 319,9 1.980 2.640 3.300 3.960 

Νέο µηνιαίο 

(παλαιό) 

28(13) 56(27) 112(165) 168(220) 224(275) 280(330) 

Ποσοστό 110,05% 110,05% -32,12% -23,63% -18,54% -15,15% 

Ποιοι χάνουν τελείως τα επιδόµατα 

Αριθµός οικογενειών 12.433 1.808 237 51 

Ετήσιο εισόδηµα σε ευρώ 33.000-

45.000 

36.000-

48.000 

39.000- 

52.000 

42.000-

56.000 
119

 

 

7.3.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ 

Το ΕΦΑΠΑΞ των ασφαλισµένων λογαριάζεται σύµφωνα µε το διανεµητικό 

σύστηµα των προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Οι 

ατοµικές µερίδες του εκάστοτε ασφαλισµένου περιέχουν τις εισφορές του για την παροχή 

του ΕΦΑΠΑΞ. Χρησιµοποιώντας την αρχή της Ισοδυναµίας παρέχεται η συνάρτηση του 

ΕΦΑΠΑΞ της συνολικής αξίας των εισφορών κατά την αποχώρηση µε τις συνολικές 

ετήσιες εισφορές και µε τα έτη συσσώρευσης. Το ποσό του ΕΦΑΠΑΞ καθορίζεται για 

όσους ανήκουν στο Ε∆ΟΕΑΠ µε το καταστατικό του Οργανισµού ενώ οι υπόλοιποι 

ακολουθούν τη διαδοχική ασφάλιση. 
120

   

Ακόµη περισσότερο και µε το τρίτο µνηµόνιο και το συµπληρωµατικό ν. 

4472/2017 ξεκαθαρίζεται ότι θα καθαιρεθούν οι τριετίες εποµένως όταν βγουν στη 

σύνταξη οι εργαζόµενοι µετά από 35 ή 40 χρόνια εργασίας θα πληρώνονται µε την ίδια 

αµοιβή. Οι παλιοί εργαζόµενοι αν διακόψουν την εργασία του και ξανά προσληφθούν δεν 
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θα παίρνουν τα επιδόµατα και τις προσαυξήσεις . Σαν αποτέλεσµα έχουµε ότι θεσπίστηκε 

ο κατώτατος µισθός χωρίς άλλα επιδόµατα εκτός από το επίδοµα προϋπηρεσίας των 9 

ετών. Η προϋπηρεσία µετά από της 14/2/2012 παγώνει µέχρι να µειωθεί η ανεργία κάτω 

από το 10%. Επιπλέον αν φτάσει η ανεργία στο 10% η προσαύξηση για κάθε τριετία 

αναλογεί στο 5% αντί για 10% που ίσχυε. 

Με την ένταξη των ∆έκο στο Ενιαίο µισθολόγιο ο µισθός τους µειώθηκε στο 

50%. Περαιτέρω τα συνδικάτα των ∆έκο δεν έχουν πλέον την ισχύ για αύξηση µισθών 

µέσο ΣΣΕ. Από εδώ και στο εξής οι υπεύθυνοι για τους µισθούς είναι η κυβέρνηση. Με 

τις νέες µεταρρυθµίσεις όλοι οι εργαζόµενοι, είτε έχουν ατοµική σύµβαση εργασίας, είτε 

συλλογική δεν µπορούν να αµείβονται µε λιγότερο ποσό από το εκάστοτε κατώτατο 

µισθό. Όµως ο κατώτατος µισθός αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο όπως έχει 

προαναγγελθεί από 1/1/2017 στο άρθρο 103, ν 4172/2013 µε συγκεκριµένο µηχανισµό 

αναπροσαρµογής.
121

 

 

7.3.2. ΕΚΑΣ 

Μέχρι την κατάργηση του ΕΚΑΣ έχουν θεσπιστεί αντισταθµικά µέτρα τα οποία 

περιλαµβάνουν την ολοκληρωτική απαλλαγή   της συµµετοχής στα φαρµακευτικά έξοδα 

και την εκ νέου χορήγηση του ΕΚΑΣ σε ανάπηρους δικαιούχους µε αναπηρία 80% και 

πάνω καθώς και στον σύζυγο δικαιούχων που έχει το µικρότερο ατοµικό εισόδηµα, σαν 

µια έκτακτη µηνιαία οικονοµική ενίσχυση.
122

 

Όπως προαναφέρει το άρθρο 92 του νόµου 4387/2016 έχουµε σταδιακή ελάττωση 

µέχρι την πλήρη διακοπή µέχρι 31/12/2019. Όσο αφορά το χρόνο 2018 µε την ΚΥΑ 

Φ11321/οικ.58524/71/2017 κατά εφαρµογή έχουµε: Για το έτος 2018 το Επίδοµα 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων δίνεται στους ήδη κατέχοντες συνταξιούχους, 

επίσης και σε ενδιαφερόµενους που λαµβάνουν σύνταξη λόγω γήρας, αναπηρίας και 

θανάτου, που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, όχι όµως στους ενδιαφερόµενους που 

περιλαµβάνονται στον ΟΓΑ, µε όσα αναγράφονται στο άρθρο 53 του νόµου 4387/2016 

που αφορά την κύρια ασφάλιση και της Τράπεζας Ελλάδος που συνταξιοδοτήθηκαν πριν 

την εφαρµογή του νόµου 4387/2016. 
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Στο άρθρο 1 εκπονώνται οι απαιτούµενοι όροι απολαβής του Ε.Κ.Α.Σ που πρέπει 

να ισχύουν συνολικά, και  είναι οι παρακάτω :    

• Για τους ενδιαφερόµενους να έχουν ολοκληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, 

επίσης για τα ανίκανα άτοµα που έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω 

και για τα παιδιά που εισπράττουν σύνταξη λόγω απεβίωσης του κηδεµόνα τους 

δεν είναι αναγκαίο η προϋπόθεση του ορίου ηλικίας. Στο ενδεχόµενο που ο 

συνταξιούχος κλείσει το 65
ο
 έτος ανάµεσα στο 2018, το επίδοµα χορηγείται µε 

την έναρξη του επόµενου µήνα. 

• Ο ενδιαφερόµενος που η σύνταξη του ανέρχεται στο ύψος του ποσού 7.720 ευρώ 

καθαρό εισόδηµα ετησίως δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό αυτό. Ακόµη το σύνολο 

της σύνταξης του αποτελείται από κύριες, επικουρικές και επιδόµατα που δεν 

είναι εφικτό να υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό. ∆εν συνυπολογίζονται τα 

επιδόµατα πρόνοιας, θυµάτων τροµοκρατίας, στρατιωτικής υπηρεσίας που 

εµπεριέχονται στο άνωθεν ποσό. 

• Το ετήσιο συγκεντρωτικό εισόδηµα του ενδιαφερόµενου, φορολογητέο ή 

απαλλασσόµενο δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό 8.884 ευρώ. 

• Το ετήσιο συγκεντρωτικό οικογενειακό εισόδηµα, φορολογητέο ή 

απαλλασσόµενο είναι υποχρεωτικό να µην είναι µεγαλύτερο των 11.000 ευρώ. 

• Το υπουργείο απεφάνθη ότι το άθροισµα της µηνιαίας κύριας, επικουρικής 

σύνταξης και λοιπόν βοηθηµάτων να µην υπερτερεί το ποσό των 643 ευρώ. 

• Τα ποσά που αναφερθήκαµε επικεντρώνονται για το έτος 2016, εποµένως για την 

παροχή του ΕΚΑΣ της χρονιάς του 2018, θα ελεγχθεί η φορολογική δήλωση του 

2016. 

Αν τηρούνται οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΚΥΑ 

το επίδοµα του ΕΚΑΣ που θα χορηγηθεί µηνιαίως αντιστοιχεί στο ποσό των 35 ευρώ.
123

 

 

7.4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

� Μισθωτός ανήρ, εργαζόµενος στον δηµόσιο τοµέα, µε χρονολογία γέννησης 1957 

και έχοντας συµπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης σύµφωνα µε τα νέα µέτρα 

ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθεί στα 58 έτη και 6 µήνες, ενώ µε τον παλιό 
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κανονισµό η πληρωµή ολόκληρης της σύνταξης θα γινόταν στην ηλικία των 58 

ετών. 

� Μητέρες που έχουν ανήλικο παιδί και έχουν συµπληρώσει 25 έτη εργασίας ως το 

2010 δικαιούνται να εγκαταλείψουν στην ηλικία των 50 ετών, παίρνοντας την 

πλήρη σύνταξη ως 18/8/2015. 

� Μητέρες µε ανήλικο τέκνο µη κατέχοντας τα απαιτούµενα έτη ηλικίας για την 

πλήρη σύνταξη έχουν τη δυνατότητα µέσα σε µια 5ετία (2010 ως 2015), έχουν τη 

δυνατότητα µέχρι της 18/8/2015, να αποµακρυνθούν µε πλήρη σύνταξη αλλιώς 

µετά τις 19/8/2015 στο όριο ηλικίας προστίθενται 5 χρόνια (55 έτη). Εάν 

συµπληρώσουν τα 50 το 2016 αυξάνεται ένας χρόνος και 9 µήνες, δηλαδή θα 

συνταξιοδοτηθεί στα 56,9 µήνες.  

� Υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει έως το 2010, 25 έτη εργασίας, έχουν τη 

δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη στα 60 έτη οι άντρες, και 

στα 55 έτη οι γυναίκες, µε µόνη παράµετρο η ολοκλήρωση των παραπάνω 

ηλικιών να έχει γίνει πριν τις 19/8/2015. Η κλιµακωτή αύξηση της ηλικίας 

συνεχίζεται µέχρι να συµπληρωθούν τα 55 έτη ηλικίας για τις γυναίκες και 60 έτη 

για τους άντρες αντίστοιχα. 

� ∆ιορισµένη θήλυ συνεχόµενης και µη ασφαλισµένη για 25 χρόνια ως το 2010, 

έχει συµπλήρωση τα 55 έτη έως το 2014, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη 

σύνταξη ακόµα και µετά τις 19/8/2015, επειδή τα έτη ηλικίας και υπηρεσίας 

έχουν συµπληρωθεί πριν τις νοµοθετικές αλλαγές. Στην αντίθετη περίπτωση όπου 

έκλεισε τα 55 έτη µετά 19/8/2015 αλλάζουν τα όρια ηλικίας και παίρνουν τη 

σύνταξη στα 56,6 µήνες. Στη συµπλήρωση των 55 ετών όσο αυξάνεται ο χρόνος 

συµπλήρωσης αυξάνεται ο χρόνος που µπορεί να αποχωρίσει. Αντίστοιχα οι 

άντρες που συµπληρώνουν τα 60 έτη ηλικίας µετά της 19/8/2015 µε 25 χρόνια 

εργασίας θα υποστούν τα νέα όρια ηλικίας που προβλέπονται για την µειωµένη 

σύνταξη. 

� Γονέας µε ανήλικο παιδί έως το 2011 και ταυτόχρονα συµπληρωµένα 25 χρόνια 

εργασίας, ο οποίος προσλήφθηκε πριν το 1993 θα συνταξιοδοτούνταν στα 52 έτη. 

Στο ενδεχόµενο που τα 52 έτη ηλικίας συµπληρωθούν µεταξύ 19/8 και 



100 

 

31/12/2015 τότε ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος θα λάβει σύνταξη στα 55 έτη. Όσοι 

κλείσουν τα 52 χρόνια µετά το 2015 το όριο ηλικίας ολοένα αυξάνεται.
124
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ο
  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ως συντάξιµες απολαβές που µε βάση αυτές λογαριάζονται οι ασφαλιστικές 

εισφορές στα άτοµα που είναι διορισµένοι στο ∆ηµόσιο και παίρνουν µισθό µε όσα 

αναφέρονται στις ρυθµίσεις του νόµου 4472/2017 νοούνται οι τακτικές απολαβές του 

µήνα που παρατίθενται στο άρθρο 153, παρ. 10 «Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου 

οι τακτικές µηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από το βασικό µισθό, τα επιδόµατα και τις 

παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού καθώς και την προσωπική 

διαφορά του άρθρου 155. ∆εν περιλαµβάνονται στην έννοια των µηνιαίων τακτικών 

αποδοχών τα εξής επιδόµατα και παροχές: 

α) Της περίπτωσης α΄ της παραγράφου ∆΄ του άρθρου 127. 

β) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου ∆΄ του άρθρου 127. 

γ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 135. 

δ) Της περίπτωσης ∆΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 144. ∆εν αποτελούν τακτικές 

αποδοχές οι εφηµερίες του άρθρου 140, αποζηµιώσεις που καταβάλλονται για 

υπερωριακή απασχόληση και τα επιµίσθια για εκτέλεση χρηµατοδοτούµενων 

ερευνητικών προγραµµάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 135 του παρόντος νόµου. 

Επίσης, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές τα έξοδα κίνησης της παρ. 4 του άρθρου 60 

του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), καθώς και το µηνιαίο επιµίσθιο της παραγράφου 5 του ίδιου 

άρθρου και νόµου» , του νόµου 4472/2017, απαλλάσσοντας την προσωπική διαφορά, 

έχοντας ισχύ από 1/1/2017, έτσι όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 3, του νόµου 4488/2017 

που γράφει «1. Από 1.1.2017 οι συντάξιµες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται 

ασφαλιστικές εισφορές, για όσους υπηρετούν ή προσλαµβάνονται στο ∆ηµόσιο µε σχέση 

εργασίας δηµοσίου δικαίου και αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4472/2017 

(Α΄ 74), είναι οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 

4472/2017, µε εξαίρεση την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017. Οι 

συντάξιµες αποδοχές που προσδιορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο έχουν 

εφαρµογή και στον υπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων αυτών για 

επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχή και υγειονοµική περίθαλψη.». Οι συγκεκριµένες 

αποδοχές χρησιµοποιούνται επίσης και στην εκτίµηση των εισφορών υπέρ υγείας, για την 

παροχή εφάπαξ, καθώς και στην επικουρική ασφάλιση.
125
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 Η νόµιµη αξίωση που έχει κάθε άνθρωπος στη σύνταξη, διευκρινίζεται µε το νόµο 

4488/2017, ότι δεν µπορεί να αφαιρεθεί. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα που 

δηµιουργούνται από τις συνταξιοδοτικές απαιτήσεις των δικαιούχων ανατρέχουν σε 

καθορισµένη από τις αντίστοιχες διατάξεις για σύνταξη, ηµεροµηνία πρώτης 

συνταξιοδότησης.
126

 

 Κατόπιν άρθρου 15 του νόµου 4488/2017 ««1. Αχρεωστήτως καταβληθείσες 

εισφορές στον ΕΦΚΑ συµψηφίζονται µε πάσης φύσεως καθυστερούµενες οφειλές, 

ρυθµισµένες ή µη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους 

οποίους ο ΕΦΚΑ συν εισπράττει εισφορές. Αν δεν υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα από 

τον συµψηφισµό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους 

ως εξής: α. Στις περιπτώσεις µισθωτών, ύστερα από αίτηση των δικαιούχων. β. Στις 

περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων, η επιστροφή γίνεται 

µετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, σύµφωνα µε τις 

61501/3398/30.12.2016 (Β΄ 4330) και 61502/3399/30.12.2016 (Β΄ 4330) υπουργικές 

αποφάσεις. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, µε αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον 

ποσό να παραµείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συµψηφιζόµενο µε τις επόµενες 

εισφορές. 2. Οι εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ 

επιστρέφονται από αυτόν, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1 και βαρύνουν 

τον αντίστοιχο φορέα, υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη. 3. Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η 

διαδικασία συµψηφισµού και επιστροφής των εισφορών και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα 

για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 4. Κάθε αντίθετη µε το παρόν διάταξη 

καταργείται.» 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και στις 

εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις.», 
127
ρυθµίζεται εκ νέου η 

λειτουργία του συµψηφισµού και της επιστροφής των εισφορών που έχουν δοθεί 

αχρεωστήτως στον ΕΦΚΑ. Συγκεκριµένα οι εισφορές αυτές στον ΕΦΚΑ, συµψηφίζονται 

µε όλα τα χρέη τα οποία δεν δόθηκαν εγκαίρως, είτε αυτά έχουν ρυθµιστεί , είτε όχι, που 

έχουν οι ασφαλισµένοι στον ΕΦΚΑ και σε άλλους φορείς που οι εισφορές εισπράττονται 

µαζί και από τον ΕΦΚΑ. Παρακάτω παρατίθεται το άρθρο 104 του ν. 4387/2016 που 

ίσχυε πριν τη µεταρρύθµιση. «Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα, 

επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, µετά από αίτησή τους. Επιστρέφονται µόνο 
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µετά από συµψηφισµό είτε µε επόµενες οφειλόµενες καταβολές βάσει δηλώσεων ΑΠ∆, 

εντός έτους, είτε µε απόσβεση οφειλής τους, καταρχήν προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για 

οποιονδήποτε λόγο, και στη συνέχεια για οφειλή τους προς άλλους ασφαλιστικούς φορείς 

και φορολογικές αρχές. ∆ιατάξεις που προβλέπουν την επιστροφή εντόκως εισφορών που 

καταβάλλονται αχρεώστητα, παύουν να ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση, επιστρέφονται εντόκως, 

έπειτα από αµετάκλητη απόφαση και ακύρωση των πράξεων καταλογισµού, µε βάση το 

κυµαινόµενο επιτόκιο που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, (βάσει του άρθρου 46 του 

Ν. 3863/2010), όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσης της απόφασης επιστροφής. 

Οι εισφορές που εισπράττονται και συνεισπράττονται αχρεώστητα, από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 

υπέρ κλάδων ασθενείας και για λογαριασµό τρίτων φορέων, δεν επιστρέφονται. Οι 

παρούσες διατάξεις εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς περιπτώσεις κατά την έναρξη 

ισχύος του νόµου.».
128

 Όταν ο δικαιούχος δεν έχει χρέη ή µετά από συµψηφισµό υπάρχει 

διαθέσιµο ποσό, τότε το ποσό θα δοθεί πίσω, είτε µετά από αίτηση που καταβάλλουν οι 

δικαιούχοι αν είναι µισθωτοί, είτε αν αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες ή 

αυτοαπασχολούµενοι, η απόφαση του ποσού θα γίνει έπειτα από την εκκαθάριση του 

έτους των χρωστούµενων για ασφαλιστικών εισφορών. Οι δικαιούχοι έχουν τη 

δυνατότητα κατόπιν αίτησης, το επιπλέον ποσό να µείνει στον ΕΦΚΑ σαν πιστωτικό 

υπόλοιπο, έτσι ώστε να συµψηφιστεί µε τις µελλοντικές εισφορές. Όταν οι εισφορές 

αφορούν άλλους φορείς που συµµετέχει και ο ΕΦΚΑ, τότε θα δοθούν στον δικαιούχο 

από τον ΕΦΚΑ χρεώνοντας τον ανάλογο φορέα.
129

 

 Κατόπιν του άρθρου 22 του νόµου 4488/2017 που γράφει «1. Για τα πρόσωπα της 

παρούσας παραγράφου καταβάλλονται υπέρ του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ ασφαλιστικές 

εισφορές για κύρια ασφάλιση, υγειονοµική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ 

παροχή, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στους σχετικούς κλάδους 

ασφάλισης, στις εξής περιπτώσεις: α. ∆ηµάρχων που είχαν αποκτήσει την ιδιότητα πριν 

από την ισχύ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι 

έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου ή του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην τοµείς ΤΑ∆ΚΥ για 

επικουρική ασφάλιση και ΤΠ∆ΚΥ για εφάπαξ παροχή). Για όσους από τους δηµάρχους 

αυτούς εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ο 

ανωτέρω χρόνος ασφάλισης δύναται να θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης στο 

προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς ασφάλισης. Αν ασκούν 
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παράλληλα επαγγελµατική δραστηριότητα έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του 

άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016. Αναφορικά µε την 

υγειονοµική τους περίθαλψη, οι δήµαρχοι της παρούσας περίπτωσης που εµπίπτουν στις 

ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ή συνεχίζουν να ασκούν 

παράλληλα και επαγγελµατική δραστηριότητα διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς 

υγειονοµικής περίθαλψης. Αν δεν είχαν προγενέστερη ασφάλιση υπάγονται για 

υγειονοµική περίθαλψη στον τοµέα του πρώην ΤΥ∆ΚΥ του ΕΦΚΑ. β. ∆ηµάρχων που 

αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα µετά την ισχύ του ν. 4093/2012 και ο ανωτέρω 

χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - 

συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) ή 

σε εκείνο που προκύπτει κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 

3865/2010. Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν παράλληλα να ασκούν 

την προηγούµενη επαγγελµατική τους δραστηριότητα έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της 

παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 ή οι ρυθµίσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 5 και της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 και ο 

ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό – 

συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής). 

Εάν παράλληλα ασκούν διαφορετική της προηγούµενης επαγγελµατική δραστηριότητα 

έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του 

ν. 4387/2016. Αναφορικά µε την υγειονοµική τους περίθαλψη, οι δήµαρχοι της παρούσας 

περίπτωσης, που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 

(Α΄ 87) ή συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα και επαγγελµατική δραστηριότητα, 

διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης. Αν δεν είχαν 

προγενέστερη ασφάλιση υπάγονται για υγειονοµική περίθαλψη στον τοµέα του πρώην 

ΤΥ∆ΚΥ του ΕΦΚΑ. γ. Αιρετών οργάνων α΄ και β΄ βαθµού, πλην δηµάρχων και 

περιφερειαρχών, καθώς και του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης και του 

Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της παρ. 1 

του άρθρου 93 και της παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 ή στις ρυθµίσεις του 

άρθρου 51 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88). Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει 

διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) ή σε εκείνο που προκύπτει κατ’ εφαρµογή των 

ρυθµίσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4144/2013. Αν τα πρόσωπα της παρούσας 

περίπτωσης ασκούν παράλληλα επαγγελµατική δραστηριότητα, έχουν εφαρµογή οι 

ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 και 
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ως αιρετά όργανα υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ για 

κύρια ασφάλιση και υγειονοµική περίθαλψη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του 

παρόντος άρθρου. Αναφορικά µε την υγειονοµική τους περίθαλψη, τα αιρετά όργανα της 

παρούσας περίπτωσης που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93 και της 

παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 ή συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα και 

επαγγελµατική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονοµικής 

περίθαλψης ή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 51 παρ. 2 του ν. 

4144/2013. δ. Περιφερειαρχών που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των άρθρων 119 και 182 

του ν. 3852/2010 και θεωρείται ότι συνεχίζουν να υπάγονται στην ασφάλιση του 

προγενέστερου ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώς (κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης, και εφάπαξ παροχής). ε. Βουλευτών που είχαν 

αποκτήσει την ιδιότητα πριν από την ισχύ του ν. 4093/2012 και ο ανωτέρω χρόνος 

Τεύχος Α’ 137/13.09.2017 ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του 

∆ηµοσίου. Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν παράλληλα επαγγελµατική 

δραστηριότητα, έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 

του άρθρου 36 του ν. 4387/2016. Αναφορικά µε την υγειονοµική τους περίθαλψη, αν 

ασκούν παράλληλα επαγγελµατική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο 

καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης και εάν δεν είχαν προγενέστερη ασφάλιση υπάγονται 

στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΠΑ∆ του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ). στ. Βουλευτών που έχουν 

αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα µετά από την ισχύ του ν. 4093/2012 και ο 

ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - 

συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) ή 

σε εκείνο που προκύπτει κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 

3865/2010. Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν παράλληλα να ασκούν 

την προηγούµενη επαγγελµατική τους δραστηριότητα, έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της 

παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 ή οι ρυθµίσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 5 και της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 και ο 

ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό – 

συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής). 

Εάν παράλληλα ασκούν διαφορετική της προηγούµενης επαγγελµατική δραστηριότητα 

έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του 

ν. 4387/2016. Αναφορικά µε την υγειονοµική τους περίθαλψη, αν ασκούν παράλληλα 

επαγγελµατική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονοµικής 

περίθαλψης και, εάν δεν είχαν προγενέστερη ασφάλιση, υπάγονται στον ΕΦΚΑ (πρώην 
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ΟΠΑ∆ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ). ζ. Προσώπων που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων 

του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τα 

οποία διατηρούν το προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς, 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72) ή µε άλλες διατάξεις που παραπέµπουν 

σε αυτό. Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν να υπάγονται στην 

ασφάλιση του προγενέστερου ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώς (κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής). Τα ανωτέρω 

εφαρµόζονται και στα πρόσωπα που εµπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 

2227/1994 (Α΄ 129) και στην περίπτωση α΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 

(Α΄ 72). Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 

καταργούνται. Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν παράλληλα να 

ασκούν την προηγούµενη επαγγελµατική τους δραστηριότητα, έχουν εφαρµογή οι 

ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 ή οι ρυθµίσεις της περίπτωσης β΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 

4387/2016 και θεωρείται ότι ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί στο προγενέστερο 

ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (για κύρια και επικουρική ασφάλιση, 

υγειονοµική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή). Εάν παράλληλα ασκούν διαφορετική της 

προηγούµενης επαγγελµατική δραστηριότητα έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 1 

του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016. 2. Για τα πρόσωπα της 

παραγράφου 1 καταβάλλονται: α. Για κύρια ασφάλιση, µηνιαία εισφορά στον ΕΦΚΑ, 

σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016, εφαρµοζόµενης 

της 111482/0092/ 30.11.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4005) για όσα από τα 

πρόσωπα της παρ. 1 έχουν διοριστεί µέχρι 31.12.2016. β. Για υγειονοµική περίθαλψη, 

µηνιαία εισφορά στον ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016. 

γ. Για επικουρική ασφάλιση καταβάλλεται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του 

ΕΤΕΑΕΠ η µηνιαία εισφορά έµµισθων ασφαλισµένων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016, 

υπολογιζόµενη επί της βάσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 για την 

κύρια ασφάλιση. Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν παράλληλα 

επαγγελµατική δραστηριότητα έχει εφαρµογή η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016. 

δ. Για εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ η 

µηνιαία εισφορά έµµισθων ασφαλισµένων του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, 

υπολογιζόµενη επί της βάσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του 

παρόντος για την κύρια ασφάλιση. Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν 

παράλληλα επαγγελµατική δραστηριότητα, έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του 
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άρθρου 17 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016. 3. Η µηνιαία 

εισφορά για κύρια ασφάλιση, ασφαλισµένου και εργοδότη, υπολογίζεται επί της 

αντιµισθίας για τα αιρετά όργανα ή της βουλευτικής αποζηµίωσης για τους βουλευτές ή 

επί των µηνιαίων αποδοχών ή αποζηµίωσης που λαµβάνουν τα λοιπά πρόσωπα της 

παραγράφου 1. Αν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 έχουν επιλέξει να λαµβάνουν τις 

αποδοχές της οργανικής τους θέσης και όχι τις προβλεπόµενες για τη θέση που κατέχουν 

αποδοχές, η ως άνω ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιµων αποδοχών 

της οργανικής τους θέσης και για υγειονοµική περίθαλψη επί των πάσης φύσεως 

αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Ως προς το ανώτατο όριο αποδοχών επί του οποίου 

υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά, έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της περίπτωσης α΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016. Η εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει το 

πρόσωπο που έχει διοριστεί στις θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Η εργοδοτική 

εισφορά βαρύνει το ∆ήµο ή την Περιφέρεια ή την Βουλή των Ελλήνων ή τους φορείς του 

∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή των ανεξάρτητη των διοικητικών αρχών, 

στους οποίους έχουν διοριστεί τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος. Τεύχος Α’ 

137/13.09.2017 4. Αν δεν υφίσταται προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς για τα 

πρόσωπα των περιπτώσεων δ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, καταβάλλονται εισφορές για 

κύρια ασφάλιση και υγειονοµική περίθαλψη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 και ο 

χρόνος αυτός θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - 

ΕΤΑΜ). 5. Στις περιπτώσεις που εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 

και της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, η ασφαλιστική εισφορά 

που έχει καταβληθεί από τα ανωτέρω πρόσωπα για τη θέση που κατέχουν θεωρείται 

εισφορά µισθωτού. Για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας καταβάλλονται 

ασφαλιστικές εισφορές σύµφωνα µε τα άρθρα 36, 38, 39, 40 και 41 του ν. 4387/2016. 6. 

Αν στις θέσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 διορίζονται 

συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ ή του ∆ηµοσίου, εφαρµόζεται η παράγραφος 4. Εξαιρούνται τα 

ανωτέρω πρόσωπα που έχουν παραιτηθεί της αµοιβής που προβλέπεται για τη θέση που 

κατέχουν».
130

 ∆ιευκρινίζεται το ασφαλιστικό στα εξής επαγγέλµατα: βουλευτών και 

περιφερειαρχών, δηµάρχων εκλεγµένων οργάνων Α' και Β' βαθµού και των προσώπων 

που κατέχουν θέσεις φορέων του δηµοσίου ή αδέσµευτες διοικητικές αρχές που αφορά το 
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ποσό που θα καταβληθεί της κύριας και επικουρικής ασφάλισης και οι εισφορές που 

δίνονται υπέρ υγείας και το ποσό του ΕΦΑΠΑΞ µε τη θέσπιση του νόµου 4387/2016. 
131

 

Η εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων της παραγράφου 8 εγκρίθηκε αναδροµικά από 

1/1/2017. Με την εφαρµογή της παραγράφου 8 ενδεχοµένως µπορεί να εµφανιστούν 

διακυµάνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των ποσών που πρέπει να δοθούν στις 

1/1/2017. Με την τοποθέτηση έχουµε τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις. Αν το ποσό της 

ασφαλιστικής εισφοράς που δόθηκε είναι µεγαλύτερο από εκείνο που αναφέρει η 

καινούρια διάταξη έχει ως αποτέλεσµα να συµψηφιστεί έως ότου να ισορροπηθεί σε 

µεταγενέστερες πληρωµές. Αν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που δόθηκε είναι 

µειωµένο σε αντίθεση από αυτό που καθόρισε η νέα διάταξη νόµου 4488/2017, τότε το 

παραπάνω ποσό που διατυπώνεται για τις παραπάνω εισφορές των παλαιότερων µηνών 

σε δόσεις ώστε να ρυθµιστεί ο αριθµός των µηνών µε σκοπό την εξισορρόπηση ανάλογα 

µε το ποσό της εισφοράς που πρέπει να καταβληθεί, χωρίς να γίνουν προσαυξήσεις για 

την καθυστέρηση της καταβολής.
132

 Κατά εφαρµογή του νόµου «Η ισχύς του παρόντος 

άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Αν από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου προκύψουν 

διαφορές στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να καταβληθούν από την 

ανωτέρω ηµεροµηνία, εφαρµόζονται τα εξής: α. Εάν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς 

που έχει καταβληθεί είναι υψηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρµογή του 

παρόντος άρθρου, το επιπλέον ποσό συµψηφίζεται, µέχρι εξάλειψής του, µε µελλοντικές 

καταβολές ασφαλιστικών εισφορών. β. Εάν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει 

καταβληθεί είναι χαµηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος 

άρθρου, το επιπλέον ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την τακτοποίηση των εισφορών 

των προηγούµενων µηνών καταβάλλεται σε δόσεις, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος µε 

τον αριθµό των µηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά στο ύψος των εισφορών, 

χωρίς την επιβολή προστίµων καθυστέρησης εξόφλησης.» 

Με το νόµο 4472/2017 του άρθρου 17, όπου γράφει «1. Στο άρθρο 3 του ν. 

1387/1983 (Α΄ 110) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Στο πλαίσιο των 

διαβουλεύσεων µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, ο εργοδότης µπορεί να θέσει 

υπ’ όψιν των εργαζοµένων κοινωνικό πλάνο για τους υπό απόλυση εργαζόµενους, 

δηλαδή µέτρα άµβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης, όπως ποσά για κάλυψη 
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αυτασφάλισης, διαθέσιµα ποσά µέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για κατάρτιση και 

συµβουλευτική για επανένταξη στην αγορά εργασίας, ενέργειες για την αξιοποίηση 

ειδικών προγραµµάτων από τον Ο.Α.Ε.∆. αντιµετώπισης της επαπειλούµενης ανεργίας 

των υπό απόλυση εργαζοµένων, καθώς και δυνατότητες, µεθόδους και κριτήρια για την 

κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψή τους.». 2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1387/1983 

αντικαθίσταται ως εξής: «3. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών υποβάλλονται από τον 

εργοδότη στο Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.).». 3. Το άρθρο 5 του ν. 1387/1983 

αντικαθίσταται ως εξής:«1. Η προθεσµία των διαβουλεύσεων µεταξύ των εργαζοµένων 

και του εργοδότη είναι τριάντα (30) ηµέρες και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη 

για διαβουλεύσεις στους κατά το προηγούµενο άρθρο εκπροσώπους των εργαζοµένων. 

Το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό που υποβάλλεται από τον 

εργοδότη στο Α.Σ.Ε.. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων µπορούν να καταθέτουν στο 

Α.Σ.Ε. υπόµνηµα επί των διαβουλεύσεων. 2. Αν υπάρξει συµφωνία των µερών, οι 

οµαδικές απολύσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το περιεχόµενο της συµφωνίας και 

ισχύουν δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης 

στο Α.Σ.Ε..3. Αν δεν υπάρξει συµφωνία των µερών, το Α.Σ.Ε., µε αιτιολογηµένη 

απόφαση που εκδίδει εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 

ηµεροµηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης, διαπιστώνει αν τηρήθηκαν οι 

υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εκπροσώπους των 

εργαζοµένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων, σύµφωνα 

µε το άρθρο 3. Για το σκοπό αυτόν, το Α.Σ.Ε. µπορεί να καλεί και να ακούει τόσο τους 

κατά το άρθρο 4 εκπροσώπους των εργαζοµένων και τον ενδιαφερόµενο εργοδότη όσο 

και πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επιµέρους τεχνικά θέµατα. Αν το 

Α.Σ.Ε. κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις 

ισχύουν είκοσι(20) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

Α.Σ.Ε. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των µερών ή τάσσει προθεσµία στον εργοδότη, ώστε 

εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω 

υποχρεώσεων. Αν το Α.Σ.Ε., µε νέα απόφαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι 

υποχρεώσεις του εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ηµέρες από την έκδοση της 

απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60) ηµέρες από την 

κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παραγράφου 1. 4. Σε οµαδικές απολύσεις 

που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή 

εκµετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 και 

3.». 4. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου II.∆ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 
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καταργείται. 5. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989 (Α΄163) προστίθεται 

περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ) Τµήµα Ελέγχου Οµαδικών Απολύσεων». 6. Στο άρθρο 25 

του π.δ. 368/1989 προστίθεται νέα παράγραφος 7Β ως εξής: «7Β. Το Τµήµα Ελέγχου 

Οµαδικών Απολύσεων απαρτίζεται από: α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο, µε 

αναπληρωτή του τον προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην 

Απασχόληση. β) Τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τον αναπληρωτή 

του. γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. δ) Έναν (1) 

εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε τον αναπληρωτή του, που 

ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. ε) Έναν (1) 

εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. στ) Πέντε (5) εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε. µε τους 

αναπληρωτές τους. ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β. µε τον αναπληρωτή του. η) Έναν 

(1) εκπρόσωπο της Ε.Σ.Ε.Ε. µε τον αναπληρωτή του. θ) Έναν (1) εκπρόσωπο της 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. µε τον αναπληρωτή του. ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Τ.Ε. µε τον 

αναπληρωτή του. ια) Έναν (1) εκπρόσωπο µε τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται 

από κοινού από τον Σ.Ε.Β., την Ε.Σ.Ε.Ε., τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και τον Σ.Ε.Τ.Ε.». 7. Στο 

άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 προστίθεται νέα παράγραφος 17 ως εξής: «17. Στην 

αρµοδιότητα του Τµήµατος Ελέγχου Οµαδικών Απολύσεων ανήκει ο έλεγχος 

σχεδιαζόµενων οµαδικών απολύσεων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του ν. 1387/1983 

(Α΄ 110).».
133

 

Κατόπιν του άρθρου 17 του νόµου 4472/2017 υπάρχουν µεταρρυθµίσεις και στη 

διαδικασία των οµαδικών απολύσεων µετά την απόφαση του ∆ΕΕ στις 21/12/2016 

αποδεσµεύτηκαν, µε την ακύρωση του «υπουργικού βέτο», τα πανοµοιότυπα έγγραφα 

δεν κατατίθενται από τον εργοδότη στον νοµάρχη και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά 

στο Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ). Επίσης παύουν να έχουν στη δικαιοδοσία τους 

ο νοµάρχης ή ο Υπουργός Εργασίας, την άρνηση των οµαδικών απολύσεων. Εάν 

σταµατήσει η συµφωνία, ή κατά την διάρκεια της συµφωνίας ή στο ενδεχόµενο 

ασυµφωνίας στις διαπραγµατεύσεις τότε επεµβαίνει το ΑΣΕ, που έχει στη δικαιοδοσία 
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του να ελέγχει µόνο εάν εφαρµόστηκαν τα καθήκοντα του εργοδότη για την 

γνωστοποίηση των εργαζοµένων. Όµως δεν µπορεί το ΑΣΕ και οποιοδήποτε άλλος 

κρατικός φορέας να απορρίψει τις καταγγελίες των συµβάσεων, καταλογίζοντας σαν 

αιτίες τις συνθήκες αγοράς εργασίας, την επιχείρηση, το συµφέρον της κρατικής 

οικονοµίας. Ακόµα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του 4472/2017 

εκτιµάται για πρώτη φορά το ενδεχόµενο του εργοδότη για την απόφαση των οµαδικών 

απολύσεων να δηµιουργήσει ένα «κοινωνικό πλάνο» για τους εργαζόµενους που θα 

σταµατήσουν την εργασία τους, όµως αυτό δεν είναι απαραίτητο, βρίσκεται στην κρίση 

του κάθε εργοδότη. Το ΑΣΕ αποφασίζει εάν τα έγγραφα που κατατέθηκαν από τον 

εργοδότη και για όλες τις υπόλοιπες αρµοδιότητες που υφίσταται να διευθετήσει, να 

έχουν εφαρµοστεί. Τότε οι απολύσεις µπορούν να αρχίσουν 20 µέρες µετά την απόφαση. 

∆ιαφορετικά οι απολύσεις θα ξεκινήσουν σε 60 ηµέρες από την κοινοποίηση στο ΑΣΕ 

ανεξάρτητα από την απόφαση του. Επιπροσθέτως, στις οµαδικές απολύσεις έχουν τη 

δυνατότητα οι εργοδότες να αποµακρύνουν κάθε µήνα: πρώτον έως 6 άτοµα µηνιαίως για 

τις επιχειρήσεις που εργάζονται από 20 έως 150 άτοµα και δεύτερον έως 30 άτοµα για 

επιχειρήσεις που εργάζονται πάνω από 150 εργαζόµενοι. Με απόφαση του ∆ικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ. Αριθµό C-103/16 στις 22/2/2018 οι εργαζόµενες που είναι 

σε ενδιαφέρουσα ή σε λοχεία ή γαλουχία δεν προστατεύονται πλέον, µπορούν και αυτές 

να απολυθούν ενώ µέχρι πρόσφατα προστατεύονταν από το νόµο. Σαν αποτέλεσµα το 

∆ΝΤ επιτρέπει στον εργοδότη να κάνει οµαδικές απολύσεις αδέσµευτα, όποτε θέλει και 

να προσλαµβάνει τους εργαζόµενους µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας αντί συλλογικές 

όπως παλαιότερα.
134

 

Σύµφωνα µε το νόµο 4387/2016 η σταθερότητα του κοινωνικό - ασφαλιστικού 

συστήµατος της Ελλάδας, θα ελέγχεται ανά τρία χρόνια. Ο έλεγχος αυτός θα 

πραγµατοποιείται παρακολουθώντας τον δείκτη «συνταξιοδοτικές δαπάνες  προς ΑΕΠ». 

Έως το 2060, ο δείκτης θα πρέπει να είναι µικρότερος του 16% του ΑΕΠ, χωρίς να 

επηρεάζουν οι παροχές προς τους συνταξιούχους. Για να µην υπάρξουν µελλοντικές 

µειώσεις στις συντάξεις, η αύξηση του ΑΕΠ θα πρέπει να είναι γρηγορότερη από τις 

συνολικές δαπάνες των συντάξεων.
135
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Στις 17/11/2017 στην Σουηδία πραγµατοποιήθηκε Σύνοδος Κορυφής µε την 

ευρωπαϊκή γραφειοκρατία να παραθέτει την άποψη ότι οι εισφορές που δίνονται από 

τους ασφαλισµένους πρέπει να καταβάλλονται στο σύστηµα της εκάστοτε χώρας εκ της 

οποίας και προέρχεται. Η επιβολή αυτή βάση συµφωνίας θα ισχύσει από 1/1/2021 

δηλαδή µετά το πέρας τεσσάρων ετών. Επιπροσθέτως, ο χρόνος που οφείλεται να 

καταβληθούν οι εισφορές των ασφαλισµένων της χώρας όπου προήλθε ο εργαζόµενος 

µειώθηκε από δύο έτη σε ένα έτος. Στο τέλος του χρόνου ο εργαζόµενος ανήκει 

ολοκληρωτικά στο κοινωνικό – ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας από όπου προήλθε, 

εκτός από τον κλάδο οδηγών, οι οποίοι κάνουν δροµολόγια και οδικές µεταφορές εκτός 

συνόρων.
136

 

Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης βάση των µνηµονίων προσεγγίζει, στο 

µεγαλύτερο µέρος του, το υπέρ κεφαλαιοποιητικό ή κεφαλαιοποιητικό, αντί το 

διανεµητικό.
137

 

 

 

 

8.1.  ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) 

Η εκτίµηση της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης των ασφαλισµένων του 

πρώην ΝΑΤ ταµείου γίνεται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Ν. 4387/2016 για τα όρια 

ηλικίας. Στα όρια ηλικίας και στο χρόνο ασφάλισης παραµένουν να έχουν ισχύ οι παλιές 

διατάξεις. Π∆ 913/1978 και η σχετική εγκύκλιος ΥΠΕΚΑΚΑ Φ 180/34631/1350/-

8/8/2016. Η εθνική σύνταξη για τους ασφαλισµένους που θα συνταξιοδοτηθούν σύµφωνα 

µε τον νόµο 4387/2016 λογαριάζεται µε τα χρόνια ασφάλισης δια τις ηµέρες της 

συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας, δια 300. 

Ανταποδοτική έχουν νόµιµη αξίωση να λαµβάνουν οι ασφαλισµένοι του πρώην ΝΑΤ, 

λόγω ορίου ηλικίας, αναπηρίας ή θανάτου σύµφωνα µε τους κανόνες δικαίου του νόµου 

4387/2016 που συνάγεται µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές και ποσοστά αναπλήρωσης 

ανά χρόνο όπως φαίνεται από τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 4387/2016. 

Συντάξιµες αποδοχές νοούνται ως ο µέσος όρος µηνιαίας αµοιβής τους σε όλη τη 

διάρκεια ζωής τους. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που γίνονται από 13/5/2016 και µετά 
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συντάξιµες αποδοχές θεωρούνται ως ο µέσος όρος µηνιαίας αµοιβής από τις εισφορές 

που δόθηκαν από 1/1/2002 µέχρι την προσκόµιση της αίτησης συνταξιοδότησης.
138

 

 

8.2.  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) 

Για τους αγρότες που υπάγονται στον ΟΓΑ, οι εισφορές που είναι υποχρεωµένοι να 

καταβάλλουν, υπολογίζονται : αποτελείται από «το 20% επί του µέσου όρου του 

µηνιαίου εισοδήµατος επί του οποίου κατεβλήθησαν εισφορές κατά το τελευταίο 12µηνο 

πριν την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης», ανάλογα µε την τροποποίηση του 

µισθού ανά έτος όπως αυτή λογαριάζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Για την εκούσια ασφάλιση για δηµόσια φροντίδα υγείας λειτουργούν όσα αφορούν 

την κύρια σύνταξη µε βάση τα επί τοις εκατό ποσά που θεσπίζονται από το άρθρο 41, του 

νόµου 4387/2016 που αφορά την υγειονοµική περίθαλψη. Το ίδιο ισχύει και για την 

εκούσια επικουρική ασφάλιση ως προς τις καταβολές που ισχύουν στις ανάλογες 

διατάξεις.
139

 

Οι ασφαλισµένοι που ανήκουν στον ΟΓΑ για την χρονική περίοδο 1/1/2016 µέχρι τη 

31/12/2017, οι εισφορές που καταβάλλονται για τον κλάδο ασθένειας, αντιστοιχεί σε 

3,61% ανάλογα στις ήδη υπάρχουσες ασφαλιστικές κατηγορίες. Όµως δεν έχει ισχύ από 

την πέµπτη κατηγορία κάτω, που αναλύεται σε 3,25% που αφορούν παροχές σε είδος και 

0,26% σε χρηµατικές εισροές. Για την χρονική περίοδο 1/1/2017 και µετά το ελάχιστο 

µηνιαίο ποσό για τις ασφαλιστικές απολαβές ισούται : 

 

586,08 Χ 70% = 410,20 ευρώ 

 

Το µεγαλύτερο µηνιαίο ποσό όσο αφορά τις ασφαλιστικές χρηµατικές εισροές που 

υπολογίζεται: 

586,08 Χ 10 = 5.860,80 ευρώ 

 

Στο ενδεχόµενο όπου όλα τα µέλη της οικογένειας συµµετέχουν ενεργά και 

λαµβάνουν εισόδηµα από αγροτικές εργασίες, είναι υποχρεωµένοι να πληρώνουν την 

ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά, ανέρχεται στα 410,20 ευρώ έκαστος. Σε περίπτωση που 
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το συνολικό εισόδηµα της χρονιάς, που εµπεριέχονται φόροι, υπερβαίνει το αποτέλεσµα 

του πολλαπλασιασµού των µελών της οικογένειας, επί το κατώτατο ποσό της 

ασφαλιστικής εισφοράς που υποχρεούται, τότε η εισφορά είναι το αποτέλεσµα της 

διαίρεσης του εισοδήµατος, δια του αριθµού των µελών της. Επίσης τα επιπλέον 

πρόσωπα που εργάζονται µε εργόσηµο δεν υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 20, 1Γ του νόµου 3863/2010.
140

 

Ακολουθεί το άρθρο 40 του νόµου 4387/2016 «1. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι βάσει 

των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, ασφαλίζονταν ως αυτοαπασχολούµενοι στην ασφάλιση του 

Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, καταβάλλουν από 1.1.2017, 

ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά 

στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση 

το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε 

άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούµενο 

οικονοµικό έτος. Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης στην οποία 

απασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδηµα καθενός από 

αυτούς λαµβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα όπως αυτό ορίζεται στην 

παράγραφο 2 περίπτωση β΄ του παρόντος άρθρου, εκτός αν το ετήσιο φορολογητέο 

εισόδηµα είναι ανώτερο από το γινόµενο των µελών της εκµετάλλευσης επί της 

ελάχιστης βάσης υπολογισµού της εισφοράς αναγόµενη σε ετήσια βάση. Σε αυτή την 

περίπτωση η εισφορά ισούται για όλα τα µέλη της εκµετάλλευσης µε το πηλίκο της 

διαίρεσης του εισοδήµατος προς τον αριθµό των µελών της. 2. Το ύψος της µηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισµένους της παραγράφου 1 και τους 

µελλοντικούς ασφαλισµένους της ίδιας κατηγορίας κατ’ επάγγελµα αγρότες, ορίζεται από 

την 1.1.2022 σε ποσοστό 20%, αυξανόµενο σταδιακά από την 1.7.2015 έως την 1.1.2022 

ως εξής: α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 

κλάδου κύριας σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώνεται σε 

ποσοστό 10%, επί των υφισταµένων κατά την δηµοσίευση του νόµου ασφαλιστικών 

κατηγοριών. β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάµενες ασφαλιστικές κατηγορίες 

καταργούνται και το ποσό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως 

ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήµατος, αναγόµενο σε µηνιαία βάση, όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα ορίζεται ως το ποσό που 
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αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου 

µισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος για τον 

υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 

του άρθρου 38. γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των µηνιαίων 

ασφαλιστικών εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήµατος διαµορφώνεται σε 14%. δ. 

Για το διάστηµα από 1.1.2018 και έως 31.12.2018 το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς διαµορφώνεται σε ποσοστό 16%, από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 αυξάνεται 

σε ποσοστό 18%, από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 διαµορφώνεται σε ποσοστό 19%, από 

1.1.2021 και έως 31.12.2021 διαµορφώνεται σε ποσοστό 19.5% και από 1.1.2022 και 

εντεύθεν διαµορφώνεται στο τελικό ποσοστό 20%. 3. Στους ασφαλισµένους, 

ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, οι οποίοι έως την 

έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν ή θα υπάγονται, βάσει των γενικών ή ειδικών ή 

καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόµου, στην ασφάλιση του ΟΓΑ µε εισοδηµατικά ή πληθυσµιακά κριτήρια, 

εφαρµόζονται αναλογικά, ως προς τον τρόπο υπολογισµού της µηνιαίας ασφαλιστικής 

τους εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης, οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου αυτού. Το αυτό ισχύει αναλογικά και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών 

καταλυµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του 

Π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και µη κυρίων 

καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT δυναµικότητας έως και πέντε (5) 

δωµατίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών 

καταλυµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του 

Π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και µη κυρίων 

καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT δυναµικότητας από έξι (6) µέχρι 

και δέκα (10) δωµατίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 58 

του Ν. 4144/2013. 4. Οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία πενταετία, αγρότες, 

όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που 

εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που 

εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100kW υπάγονται στις 

ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων. 5. Οι 

ασφαλισµένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση 

του ΟΓΑ ως µισθωτοί − ανειδίκευτοι εργάτες, µετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, 

καταβάλλουν, από 1.1.2017, µηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως 
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µισθωτοί, εφαρµοζοµένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισµένους 

µισθωτούς που προέρχονται από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της µηνιαίας 

ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη ασφαλισµένου για την κατηγορία αυτή των 

ασφαλισµένων διαµορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και έως 31.12.2019 

ώστε από την 1.1.2020 να έχει διαµορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38. 6. Οι 

απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία πρώην ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, που έχουν 

ενταχθεί στα επενδυτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά του 

αγροτουρισµού και την αγροβιοτεχνίας, στο πλαίσιο των σχετικών Κανονισµών της Ε.Ε. 

και χρηµατοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 

και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων. 7. Οι κατά κύριο επάγγελµα 

αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, όπως 

και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως 

λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων. 8. Οι ασφαλισµένοι οι οποίοι, σύµφωνα µε τις 

γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την έναρξης ισχύος του 

παρόντος νόµου, υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών 

του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστηµα µέχρι 150 ηµέρες 

ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, οι οποίες µεταποιούν, τυποποιούν και 

διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραµατοπονίας και 

κάθε είδους εκτροφών, συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούµενοι 

αγρότες, εξαιρούµενοι της ασφάλισης ως µισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το 

συνολικό χρονικό διάστηµα των 150 ηµερών µπορεί να κατανεµηθεί κατά τη διάρκεια 

του έτους, σύµφωνα µε τις ανάγκες τις επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Οι ασφαλισµένοι 

αυτοί υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά 

εφαρµοζόµενων. 9. Η πρώιµη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρµογή του 

Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά µε 

την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής 

δραστηριότητας δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον Ε.Φ.Κ.Α., 

τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του 

µέτρου, και µέχρι συµπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόµενοι σε 

αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα 

ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω 

ισχύουν ακόµα και σε περίπτωση που το µέτρο λήξει πριν τη συµπλήρωση του 67ου 

έτους ηλικίας των εντασσοµένων σε αυτό. Οι ασφαλισµένοι αυτοί υπάγονται στις 
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ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων. 10. 

Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι του παρόντος άρθρου στο Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας 

του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού, καταργούµενης της κρατικής επιχορήγησης. 

Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισµένο και συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον κλάδο 

σύνταξης. Το ποσοστό υπολογισµού της εισφοράς ορίζεται στο 0,25% επί του 

ασφαλιστέου εισοδήµατος, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου 

αυτού. 11. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 1140/1981, του άρθρου 2 του Ν. 

2458/1997, καθώς και της παρ. 7 υποπερίπτωση ια΄ 6 του Ν. 4093/2012, σε ό,τι αφορά 

στο ανώτατο όριο ηλικίας καταργούνται. 12. Για τον προσδιορισµό του ασφαλιστέου 

εισοδήµατος και άλλες λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού εκδίδεται κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
141

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 που είναι ενεργές από 1/1/2017, ο 

υπολογισµός των µηνιαίων εισφορών : 

• Ο προσδιορισµός του εισοδήµατος αντιστοιχεί µε το εκκαθαρισµένο 

φορολογητέο εισόδηµα που αποκτάται από αγροτικές εργασίες και 

οποιαδήποτε άλλη παρεµφερή εργασία τοποθετείται στον ΟΓΑ όπως καφενείο 

σε χωριό που αποτελείται από µικρό αριθµό κατοίκων και απολαβές που 

προέρχονται από αγροτουρισµό, κατά τη περασµένη φορολογική χρονιά 

• Όπως αναφερθήκαµε οι ελάχιστες χρηµατικές εισροές : 

 

586 Χ 70% = 410,2 ευρώ 

οι µέγιστες χρηµατικές εισροές : 

 

586 Χ 10 = 5.860 ευρώ 

 

Στο ενδεχόµενο που ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα απασχολούνται σε 

αγροκτήµατα και λαµβάνουν οικονοµικούς πόρους όπως αναφερθήκαµε, για περισσότερη 

σαφήνεια εκδόθηκε η οικ. 61501/3398/30/12/2016 (Β' 4330) ΚΥΑ. 

Για τις ποσοστιαίες παροχές ανά µήνα που καταβάλλεται για τον «Κλάδο Κύριας 

Σύνταξης» από 1/7/2015 έως 31/12/2016 : το 10% επί των ήδη υπάρχων ασφαλιστικών 

κατηγοριών. 
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Το 2017 : 14% επί των ασφαλιστέων απολαβών 

Το 2018 : 16% επί των ασφαλιστέων απολαβών 

Το 2019 : 18% επί των ασφαλιστέων απολαβών 

Το 2020 : 19% επί των ασφαλιστέων απολαβών 

Το 2021 : 19.5% επί των ασφαλιστέων απολαβών 

Το 2022 : 20% επί των ασφαλιστέων απολαβών 

∆εν υπάγονται οι εργάτες που ασχολούνται µε αγροτικές εργασίες και ασφαλίζονται 

µε εργόσηµο όπως ισχύει από το νόµο 3863/2010, άρθρο 20, 1,Γ. 

Για τις ποσοστιαίες παροχές ανά µήνα, που καταβάλλονται για Λογαριασµό 

Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ : 0,25% επί των ασφαλιστέων απολαβών. Η καταβολή 

δυσµενεύει των ασφαλισµένο, εφόσον έχει διαγραφή από την συµµετοχή η κρατική 

ενίσχυση.
142

 

Οι αυτόνοµοι εργαζόµενοι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροτικής 

οικονοµίας που εντάσσονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπου 

απενεργοποιήθηκαν µε την ρύθµιση του νόµου 4387/2016, συνεπάγεται η αναγκαία 

ένταξη στην ασφάλισης. Πιο συγκεκριµένα εντάσσονται: 

• Οι Αγρότες, οι πτηνοτρόφοι, οι µελισσοκόµοι, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς. 

• Ακόµα εντάσσονται ή θα ενταχθούν µε γενικές ή ειδικές διατάξεις του ΟΓΑ 

µε εισοδηµατικά ή πληθυσµιακά κριτήρια. Ειδικότερα βιοτέχνες, έµποροι που 

ήταν εγγεγραµµένοι στον ΟΓΑ βάση εισοδηµατικών ή πληθυσµιακών 

κριτηρίων µέχρι την εφαρµογή του νόµου 4387/2016. 

• Αγρότες που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και έχουν ως 

αποκλειστική απασχόληση για 5 συναπτά έτη, επίσης πρόσωπα που υπάγονται 

σε επιχορηγούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης για καινούριους 

αγρότες και όσοι ασχολούνται µε την εγκαθίδρυση φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων ολικής ισχύς έως 100kw. 

• Οι πρώην εγγεγραµµένοι του ΟΓΑ συµµετέχουν σε επιδοτούµενα 

προγράµµατα επέκτασης της αγροτικής οικονοµίας, όπως τα προγράµµατα 

αγροτουρισµού και αγροβιοτεχνίας. 

• Αγρότες και αγρότισσες που δηλώνουν ως βασική τους απασχόληση και 

ανήκουν ταυτόχρονα στον Αγροτικό Συνεταιρισµό. Ακόµα εντάσσονται, το 
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προσωπικό αγροτών  που εργάζονται σε παραγωγούς που παράγουν προϊόντα 

οπωροκηπευτικά και πωλητές σε λαϊκές αγορές.  

• Οι δικαιούχοι που έχουν καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθούν στον Κλάδο 

Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, που εργάζονται ανάλογα µε την εποχή 

των προϊόντων τους, για περίοδο που δεν ξεπερνά τις 150 µέρες το χρόνο. Οι 

απασχολούµενοι µε προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, 

θηραµατοπονίας, που εξακολουθούν να ασφαλίζονται ως αγρότες, για τις 

καθορισµένες εργασίες. 

• Οι γονείς και τα ενήλικα παιδιά σε πιθανό ενδεχόµενο  που 

δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα. Ο/η σύζυγος και τα ενήλικα παιδιά 

που εργάζονται στον κλάδο της αλιείας, επίσης ο ιδιοκτήτης αλιευτικού 

σκάφους.  

• Οι καλόγεροι/ες, που εργάζονται σε αγροτικές δουλειές, οι οποίοι έχουν 

ασφαλισθεί κατά βούληση 

• Οι αγρότες που µε βάση του « Κανονισµού ΕΟΚ υπ' αριθµό 1096/88 του 

συµβουλίου 25/4/1988 µε την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος»  που τους 

παρότρυνε να σταµατήσουν τη γεωργική εκµετάλλευση, να ανάγονται στον 

συγκεκριµένο κανονισµό και συνεχίζουν οι ίδιοι και σύζυγοί τους, µέχρι την 

διακοπή του µέτρου εξακολουθούν ως τα 67 του χρόνια να υπολογίζονται 

ενεργοί αγρότες στην ασφάλιση τους και στη δηµόσια φροντίδα για την υγεία. 

Υπογραµµίζεται ότι οι παραπάνω έχουν επιβολή στις καταστάσεις που ο 

ενδιαφερόµενος δεν έχει ολοκληρώσει ακόµα τα 67 του χρόνια και το µέτρο 

έχει παύσει να ισχύει.
143

 

Όσο αφορά τον υπολογισµό για τα παραπάνω πρόσωπα, που ασχολούνται µε τον 

τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης : 

• Οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών καταβολών της χρονιά που 

βασίζεται πάνω στο καθαρό συνολικό εισόδηµα από την αγροτική 

απασχόληση ή παρεµφερή εργασία, που ασφαλίζεται στον ΟΓΑ από το 

περασµένο φορολογητέο έτος. Οι εισφορές που καταβάλλονται ανά µήνα 

αντιστοιχούν στο ποσό που ισούται από το κλάσµα µε αριθµητή  το 

Καθαρό Φορολογητέο αποτέλεσµα της χρονιάς, προς το δώδεκα. 
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• Οι καινούριοι νόµοι µπαίνουν σε εφαρµογή από 1/1/2017 από δω και στο 

εξής για να προσδιοριστούν οι εισφορές που αφορά το «Καθαρό 

Φορολογητέο Αποτέλεσµα» από την αµειβόµενη αγροτική εργασία και 

οποιαδήποτε άλλη εργασία εντάσσεται στον ΟΓΑ σύµφωνα µε το 

περασµένο φορολογικό χρόνο. 

• Οι µηνιαίες εισπράξεις που υπολογίζονται από το πηλίκο της χρονιάς 

Κ.Φ.Α. διά δώδεκα, µε βάση αυτά προσδιορίζονται οι εισφορές ανά µήνα. 

• Ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές 

εργασίες το Κ.Φ.Α. της χρονιάς µοιράζεται ισοµερώς στους 

συµµετέχοντες. Στο κάθε µέλος του αντιστοιχεί, η ελάχιστη µηνιαία 

καταβολή 410,26 ευρώ. Σε περίπτωση που οι συνολικές τους εισπράξεις 

του έτους , που εµπεριέχονται φόροι, υπερβαίνει το αποτέλεσµα του 

πολλαπλασιασµού των µελών της οικογένειας, επί το κατώτατο ποσό της 

ασφαλιστικής εισφοράς που υποχρεούται, τότε η εισφορά είναι το 

αποτέλεσµα «αριθµός µελών Χ 70% του ελάχιστου βασικού µισθού 

άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών Χ 12», αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, η 

καταβολή να είναι ίση για όλους τους συµµετέχοντες µε το ανώτερο 

κλάσµα µε αριθµητή τον ετήσιο φορολογούµενο συνολικής είσπραξης, 

προς των αριθµό των συµµετεχόντων. 

• Οι µέτοχοι σε επιχειρήσεις, οι καταβολές που πρέπει να εισφέρουν, 

ισούνται µε το ετήσιο φορολογικό εισόδηµα, που αναλογεί στο ποσοστό 

κάθε µετόχου της επιχείρησης.  

• Στο ενδεχόµενο που δεν υπάρχουν κέρδη ή ζηµιές, οι καταβολές που 

πρέπει να εισφέρουν, αντιστοιχούν στο κατώτατο µηνιαίο εισόδηµα. 

• Στην περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί δήλωση, όπου το εισόδηµα 

είναι ακαθάριστο, οι καταβολές θα υπολογίζονται µε βάση το Κ.Φ.Α του 

τελευταίου εκκαθαριστικού.  

• Όσοι µπουν στην διαδικασία έναρξης εργασιών από 1/1/2017 και έπειτα, 

οι οποίες εντάσσονται στον ΟΓΑ. Οι ασφαλιστικές καταβολές 

εκτιµούνται από το µήνα που πραγµατοποιήθηκε έναρξη έως 31/12 του 

ίδιου έτους και ανέρχεται στο ποσό µε ποσοστό 70% του κατώτατου 

βασικού µισθού 410,26 ευρώ. 
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Σύµφωνα µε το εδάφιο δεύτερο περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του 

4387/2016, οι ελάχιστες µηνιαίες εισφορές ανέρχονται στο ποσό 410,26 ευρώ, όπου το 

συνολικό ποσό της χρονιάς είναι 4.923,12 ευρώ. Οι µεγαλύτερες µηνιαίες εισφορές 

αντιστοιχούν στο ποσό των 5.860 ευρώ, όπου το συνολικό ποσό της χρονιάς ισούται 

70.329,60 ευρώ, όπου σύµφωνα µε το εδάφιο 3 του ίδιου νόµου δεν εφαρµόζεται το 70%. 

Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 59 του νόµου 4445/2016, έχουν την ευχέρεια, 

της καταβολής µεριδίου από τις οφειλές τους.
144

 

Με την κοινοποίηση του νόµου 4387/2016 του άρθρου 93 που αναφέρεται στο 

ΕΚΑΑΥ για το επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων που έχουν 

συµπληρώσει το 67
ο
 έτος της ηλικίας τους. Ειδικότερα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα, 

συγκεντρωτικά για να χορηγείται το επίδοµα : 

• Να έχουν ολοκληρώσει το 67
ο
 έτος της ηλικίας τους.  

• ∆εν έχουν χρηµατικές συντάξιµες απολαβές από το εξωτερικό ή από 

ασφάλειες ή από επιδόµατα της πρόνοιας που προέρχονται από την Ελλάδα, 

που να υπερβαίνει το ποσό του επιδόµατος Αλληλεγγύης Υπερηλίκων. 

• Ο ενδιαφερόµενος να έχει σταθερή, νόµιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα για 15 

χρόνια διαδοχικά ή 15 ανάµεσα στο 17
ο
 έτος και να έχει συµπληρώσει το 67

ο
 

έτος της ηλικίας του, στα οποία απαιτούνται τα 10 διαδοχικά έτη πριν την 

κατάθεση της αίτησης και συνεχίζει να εγκαθίστανται στην Ελλάδα και µετά 

την χορήγηση του επιδόµατος. 

• Ο ενδιαφερόµενος να έχει φορολογικό εισόδηµα µέχρι 4.320,00 ευρώ ανά 

έτος. 

• Ο υπερήλικας µε οικογενειακό φορολογικό εισόδηµα της τάξεως 8.640 ευρώ 

ετησίως. 

• Ο/η σύζυγος που δεν εισπράττει σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα, χωρίς να 

υπερβαίνει το ολικό ποσό της παροχής. 

• Ο αιτών να µην είναι µοναχός και να µην έχει µόνιµη κατοικία σε ιερά µονή. 

• Ο υποψήφιος να µην είναι κρατούµενος.  

• Ο ενδιαφερόµενος να µην έχει στην κατοχή του ακίνητη περιουσία 

µεγαλύτερη των 90.000 ευρώ.  
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• Ο ανασφάλιστος να µην έχει στην κατοχή του κινητή περιουσία που το 

τεκµήριο να µην ξεπερνά τα 6.000 ευρώ. 

Στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνονται οι παροχές που δίνονται σε ανίκανα πρόσωπα, σε 

πρόσωπα που νοσούν από νεφρική ανεπάρκεια και στους µεταµοσχευµένους. Ακόµα δεν 

περιέχονται το επίδοµα ανεργίας και η διατροφή που δίνεται µε νόµιµη απόφαση σε 

ανήλικο παιδί. 

Ολόκληρο το ποσό της παροχής ανέρχεται στα 300 ευρώ ανά µήνα. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι ο ανασφάλιστος έχει νόµιµη εγκατάσταση για 35 έτη στην Ελλάδα. 

Ελαττώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος που δεν βρισκόταν στην Ελλάδα. Τα χρήµατα της 

καταβολής του επιδόµατος παρέχονται από τον Φορέα ΟΓΑ. Εν συνεχεία τονίζουµε ότι 

όσοι εισέπρατταν το επίδοµα από τον ΟΓΑ πριν την 13/5/2016 συνεχίζουν να το 

λαµβάνουν µε τις καινούριες διατάξεις. Επισηµαίνουµε πως η παροχή του επιδόµατος 

γίνεται µε βάση το πραγµατικό και όχι το τεκµαρτό εισόδηµα.
145

 

Κατά εφαρµογή του άρθρου 99 του νόµου 4387/2016 αναφέρει «1. Για τις αιτήσεις 

συνταξιοδότησης των προσώπων του άρθρου 40 του παρόντος που θα κατατεθούν από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος έως 31.12.2030 ισχύουν τα εξής: α. Για τις αιτήσεις 

συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017 το ποσό της σύνταξης 

αποτελείται από το άθροισµα δύο επιµέρους ποσών: 2249 κατά ποσοστό 93,80% από το 

ποσό που προκύπτει µε βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως 

αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε την επιφύλαξη του άρθρου 40 

και κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισµα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. 

β. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2018 έως 31.12.2030 το 

ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης διαµορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε 

ποσοστό 12,90%, 19,60%, 26,30%, 33%, 39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%, 66,50%, 

73,20%, 79,90, 86,60%, 93,30%, αντίστοιχα. Το ποσό που προκύπτει µε βάση τις γενικές, 

ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, διαµορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 87,10%, 80,40%, 73,70%, 

67,00%, 60,30%, 53,60%, 46,90% 40,20% 33,50%, 26,80%, 20,10%, 13,40% και 6,70%, 

αντίστοιχα. γ. Όσοι συνταξιοδοτούνται από 1.1.2031 και εφεξής λαµβάνουν ολόκληρο το 

ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 7 

και 28» οι ασφαλισµένοι που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2017 το 
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ανερχόµενο ποσό της σύνταξης θα συνυπολογίζεται µε το άθροισµα δύο ποσών. 

Συγκεκριµένα το πρώτο ποσό αποτελείται από το ποσοστό 93,8% δηµιουργείται µε βάση 

τις γενικές, ειδικές καταστατικές διατάξεις που ήταν ενεργές την περίοδο 12/5/2016. Το 

δεύτερο ποσό υπολογίζεται στο υπολειπόµενο ποσοστό 6,2% που αντιστοιχεί στο 

άθροισµα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.
146

 

 

Για όσους καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης τη χρονική περίοδο από 1/1/2018 – 

31/12/2030 το ύψος της σύνταξης θα ανέρχεται στο άθροισµα της εθνικής και 

ανταποδοτικής σύνταξης συν το ποσό των διατάξεων ΟΓΑ. Ακολουθεί σχετικός πίνακας 

µε ποσοστά. 

 

Π8 Πίνακας  Υπολογισµού Σύνταξης 

 Άθροισµα Ε.Σ+Α.Σ Βάση διατάξεων ΟΓΑ 

2018 12,9% 87,1% 

2019 19,6% 80,4% 

2020 26,3% 73,7% 

2021 33% 67% 

2022 39,7% 60,3% 

2023 46,4% 53,6% 

2024 53,1% 46,9% 

2025 59,8% 40,2% 

2026 66,5% 33,5% 

2027 73,2% 26,8% 

2028 79,9% 20,1% 

2029 86,6% 13,4% 

2030 93,3% 6,7% 
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Για εκείνους που θα καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2031 θα παρέχονται 

τα πλήρη ποσά της εθνικής σύνταξης και ανταποδοτικής σύνταξης. Όπως αναφέρουν τα 

άρθρα 7, 28 του νόµου 4387/2016. 
147

 

 

8.3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Με την εφαρµογή 1/1/2017 του νόµου 4488/2017, στο άρθρο 20 « Οι 

αυτοαπασχολούµενοι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις 

σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής 

Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 

του ν. 4387/2016, από την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια 

∆ΟΥ και µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη 

∆ΟΥ. 2. Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους 

δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελµα υπάγονται στην ασφάλιση του 

ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών (ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και 

Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 

4387/2016, από την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια ∆ΟΥ 

και µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ∆ΟΥ. 

3. Η ισχύς των παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. 

Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 

1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθµισης συµψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των 

ασφαλιστικών εισφορών για υγειονοµική περίθαλψη. 4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 

και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ µέχρι την ισχύ του 

παρόντος νόµου και για τα οποία προκύπτει, κατ’ εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης, 

διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, µπορούν προαιρετικά να 

συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους 

υπάγονταν µέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η 

µηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται µε βάση το κατώτατο όριο µηνιαίου 

εισοδήµατος για τους ασφαλισµένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Για 
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την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω υποβάλλεται δήλωση 

του ασφαλισµένου εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από αίτηση του 

ασφαλισµένου, από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης. 

Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν µπορεί να υποβληθεί., «αποµονώνεται από 

την καθοριστική ένταξη στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ από την καταχώρηση στο « Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδος»  ή  καταχωρηµένων στο «∆ικηγορικό Σύλλογο». Οι 

αυτοαπασχολούµενοι ή εκείνοι που θα καταχωρηθούν στο «Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδος» ανήκουν πλέον στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ σύµφωνα µε τις καινούριες 

διατάξεις του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε του ΕΤΑΑ και του ΕΤΕ - ΑΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 76 

του νόµου 4387/2016 «1. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά: α. Οι ήδη ασφαλισµένοι των ταµείων, κλάδων και 

τοµέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). β. 

Όσοι αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία − απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα 

ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν 

υπάγονται για την εργασία – απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση 

άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελµατικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των 

εξοµοιούµενων βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας µε αυτούς, ανεξαρτήτως νοµικής 

µορφής. 2. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

υπάγονται προαιρετικά: α. Οι ήδη προαιρετικά ασφαλισµένοι των ταµείων, κλάδων και 

τοµέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). β. Οι 

ελεύθεροι επαγγελµατίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3655/2008 

(Α΄58), καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. 

ΕΤΕΑΜ µε το Π.δ. 284/1992 (Α΄ 145). 3. Εξαιρούνται της ασφάλισης στον κλάδο 

επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι ανεξάρτητα απασχολούµενοι υγειονοµικοί. 

4. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται 

υποχρεωτικά: α. Οι ήδη ασφαλισµένοι των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών 

πρόνοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και β. όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα 

ανωτέρω ένταξη των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας 

αναλαµβάνουν εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των 

γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών.»»
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έναρξη του επαγγέλµατος στην κατάλληλη ∆ΟΥ και παύει µε την διακοπή του 

επαγγέλµατος και διαγραφή από την ∆ΟΥ. 

 Οι δικηγόροι που θα καταχωρηθούν στο «∆ικηγορικό Σύλλογο» και ανήκουν 

στους ελεύθερους επαγγελµατίες εντάσσονται στο ΕΦΚΑ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

πρώην ΤΑΝ/ ΕΤΑΑ και του ΕΤΕΑΕΠ αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης 

επαγγέλµατος στη συγκεκριµένη ∆ΟΥ έως τη λήξη του επαγγέλµατος και την διαγραφή 

από την ∆ΟΥ. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 20 του νόµου 4488/2017 εφαρµόζεται 

αναδροµικά από 1/1/2017. Οι ασφαλιστικές καταβολές που έχουν δοθεί και βρίσκονται 

ανάµεσα στο χρονικό περιθώριο από 1/1/2017 µέχρι να καταστεί ενεργή η µεταρρύθµιση 

συµψηφίζεται ή επαναχορηγείται, αφαιρώντας τις ασφαλιστικές εισφορές για 

υγειονοµική περίθαλψη. 

Οι ασφαλισµένοι που υπάγονται στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ έως την διατύπωση 

του νέου νόµου για το οποίο προκύπτει διαγραφή της ασφάλισης τους στο ΕΦΚΑ και το 

ΕΤΕΑΕΠ, έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν να παρατείνουν την ασφάλεια που ήδη 

έχουν µέχρι την αναγκαστική διαγραφή του. Στο ενδεχόµενο αυτό θα εισφέρει την 

µηνιαία ασφαλιστική καταβολή όπου το ποσό πρέπει να είναι σύµφωνο µε το κατώτατο 

όριο µηνιαίου εισοδήµατος, µε απαραίτητη προϋπόθεση 5 χρόνων ασφάλισης και πάνω, 

όπως αναφέρει το άρθρο 39 του νόµου 4387/2016. 

Εάν ο ασφαλισµένος θέλει να εξακολουθήσει να είναι ασφαλισµένος, χωρίς αυτό να 

είναι υποχρεωτικό, είναι αναγκαίο µέσα στην περίοδο τριών µηνών από όταν ο νόµος 

άρχισε να είναι ενεργός, να καταθέσει δήλωση. Για την παύση της ασφάλισης αυτής ο 

ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση και η διακοπή γίνεται την πρώτη µέρα του ερχόµενου 

µήνα. Στο ενδεχόµενο που ο ενδιαφερόµενος θέλει εκ νέου να καλύπτεται από την 

προαιρετική ασφάλιση δεν έχει το δικαίωµα να ξανά υποβάλλει αίτηση.
149

 

Οι αυτοαπασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και πολλές άλλες κατηγορίες 

σύµφωνα µε το άρθρο 39 νόµου 4387/2016 εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 1/1/2017 

και καταβάλουν εισφορές που ισοδυναµούν στο 6,95% επί τους ασφαλιστέους πόρους. 

Το 6,95% ισούται µε το 6,45% που αντιστοιχεί σε χορηγήσεις σε είδος, συν το 0,5% που 

αντιστοιχεί σε χρηµατικές εισροές. Συγκεκριµένα για τους ενδιαφερόµενους που έχουν 

ασφαλιστεί λιγότερο από 5 έτη µέχρι τη 12/5/2016, για τους ασφαλισµένους του 

Ε.Τ.Α.Α. και για τους πτυχιούχους που είναι δηλωµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους, η 

                                                           
149

 Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση (2018) 

Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ376) 



127 

 

ελάχιστη µηνιαία εισφορά που θα είναι αναγκαίο να παραχωρήσουν ανέρχεται στο 70% 

του χαµηλότερου βασικού µισθού σε ηλικία πάνω από 25 χρόνια και να βρίσκεται εκτός 

γάµου. 

586,08 Χ 70% Χ 6,95% =28,51 ευρώ 

 

Επισηµαίνοντας, για τη χρονική περίοδο από 2017 έως το 2020 οι 

αυτοαπασχολούµενοι και οι υπόλοιπες άνωθεν κατηγορίες, ανεξαρτήτως 5ετίας, που 

άνηκαν στο Ε.Τ.Α.Α. θα τους παρέχεται µείωση που ανέρχεται στο ύψος του 50% και 

αυξάνεται µε βάση εισοδήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 98 του νόµου 4387/2016.
150

 

 

 

Π9 Πίνακας Πλήρης σύνταξης γυναικών από το ΙΚΑ µε 10.000 ηµέρες 

ασφάλισης 

Με 10.000 Η.Α. το 2010 Με 10.000 Η.Α. το 2011 Με 10.000 Η.Α. το 2012 

Ηλικία 57 Ηλικία 

συντ/σης 

Ηλικία 58 Ηλικία 

συντ/σης 

Ηλικία 58,5 Ηλικία 

συντ/σης 

Έως 

18/8/2015 

57 Έως 

18/8/2015 

58 Έως 

18/8/2015 

58,5 

Έως 

31/12/2015 

58,3 Έως 

31/12/2015 

59,2 Έως 

31/12/2015 

59,7 

Το 2016 59,6 Το 2016 60,3 Το 2016 60,8 

Το 2017 60,9 Το 2017 61,5 Το 2017 61,8 

Το 2018 62 Το 2018 62,6 Το 2018 62,9 

Το 2019 63,3 Το 2019 63,8 Το 2019 63,10 

Το 2020 64,6 Το 2020 64,9 Το 2020 64,11 

Το2021 65,9 Το 2021 65,11 Το 2021 65,11 

Το 2022 67 Το 2022 67 Το 2022 67 
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Από 1/1/2017 ισχύει ότι οι ασφαλιστικές συνδροµές είναι αναγκαίο να πληρώνονται 

µηνιαίως, µε καθοριστική προθεσµία πληρωµής την ολοκλήρωση του επόµενου µήνα, µε 

ακρότατο όριο την τελευταία εργάσιµη µέρα. Σύµφωνα µε την [ΥΑ Φ80000/οικ. 

60298/1472/2016 - ΦΕΚ 4483 Β']. ∆ηµοσιοποίηση ασφαλιστικών καταβολών, 

πραγµατοποιούνται µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος γίνεται µε γραπτή ανακοίνωση 

πληρωµής των ασφαλιστικών καταβολών. Ο δεύτερος τρόπος µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε κοινοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ στην ιστοσελίδα 

www.efka.gov.gr. Εστιάζεται ότι στη δηµοσιοποίηση δεν αναφέρονται προηγούµενες 

οφειλές µέχρι 31/12/2016. Επίσης σε αυτή την ιστοσελίδα ο υπόχρεος θα µπορεί να 

ενηµερώνεται για τις εισφορές του.  
152

 

Έπειτα παρατίθενται τρείς πίνακες κύριων συντάξεων διαφορετικών ταµείων σύµφωνα 

µε το νόµο 4387/2016. 

Π10 Πίνακας Κύριας σύνταξη ΤΣΜΕ∆Ε 

Έτη ασφάλισης Εθνική Σύνταξη Ανταποδοτική Σύνολο 

20 384 157,89 541,89 

25 384 199,54 583,54 

30 384 254,45 638,45 

35 384 326,24 710,24 

40 384 412,98 796,98 

45 384 509,47 893,47 

50 384 605,96 989,96 

  

Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στο ΤΣΜΕ∆Ε και έχουν δαπανήσει καταβολές ειδικής 

προσαύξησης, κατοχυρώνουν δικαίωµα πρόσθετης προσαύξησης της σύνταξης, 

λογαριάζονται µε τις παραπάνω εισφορές που έχει καταβάλει ανά έτος, µε συντελεστή 

αναπλήρωσης 0,075% ανά έτος, για κάθε 1 επί τις εκατό µονάδα τις παραπάνω εισφοράς.  

Π11 Πίνακας Κύριας σύνταξης ΤΣΑΥ 

Έτη ασφάλισης Εθνική Σύνταξη Ανταποδοτική Σύνολο 

20 384 153,13 537,13 

25 384 199,54 583,54 
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30 384 254,45 638,45 

35 384 326,24 710,24 

40 384 412,98 796,98 

45 384 509,47 893,47 

50 384 605,96 989,96 

 

Π12 Πίνακας Κύριας σύνταξης ΤΑΝ 

Έτη 

ασφάλισης 

Εθνική Σύνταξη Ανταποδοτική Σύνολο 

20 384 270,10 654,10 

25 384 351,96 735,96 

30 384 448,80 832,80 

35 384 575,43 959,43 

40 384 728,43 1.112,43 

45 384 898,63 1.282,63 

50 384 1.068,82 1.452,82 

153
 

  

                                                           
153

     Μητρόπουλος Α. Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα ΄Β  Έκδοση 

(2018) Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη (σελ 585) 



130 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο δείκτης για τις «συνταξιοδοτικές δαπάνες προς το ΑΕΠ» αποτελείται από το 

γινόµενο τεσσάρων υποδεικτών. Ένας υποδείκτης είναι ο υποδείκτης της εξάρτησης που 

προκύπτει από το πηλίκο του πληθυσµού που είναι από 65 έτη ηλικίας και πάνω προς 

αυτούς που είναι 15 έως 64 χρόνων σε εργάσιµη ηλικία. ∆εύτερος υποδείκτης είναι της 

απασχόλησης ο οποίος προκύπτει από το αποτέλεσµα της διαίρεσης του αριθµού των 

εργαζοµένων µε το πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας 15 έως  64 χρόνων. Με τους υποδείκτες 

προέρχεται η αξία δηµογραφικών προβολών και γενικότερα της προσεχώς δηµογραφικής 

τµηµατοποίησης του πληθυσµού σε µια χώρα. Ισχύει ότι οι δηµογραφικές προβολές 

κρίνουν κατά προσέγγιση τον πληθυσµό που θα έχει µια χώρα στο µέλλον στηριζόµενες 

στην γεννητικότητα, την θνησιµότητα και από την µετανάστευση. Σύµφωνα µε αυτό, η 

δηµογραφία µπορεί να εκτιµήσει τον αριθµό του πληθυσµού ο οποίος µπορεί να εργαστεί 

και να προσφέρει στο ΣΚΑ καθώς επίσης εκτιµάται και ο πληθυσµός των ατόµων που θα 

πάρει σύνταξη. Το “Ageing Working Group (AWG)” είναι αρµόδιο για την επεξεργασία 

των µελετών, για τον τρόπο λειτουργίας και επιβίωσης επί σειρά ετών του ΣΚΑ και κάθε 

τρία χρόνια δηµοσιεύεται η ανάλογη έκθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
154

 

Ο δείκτης  « συνταξιοδοτικές δαπάνες προς τον ΑΕΠ» έχει άµεση συνοχή µε την 

διατήρηση του ΣΚΑ. Βάση του νόµου 4387/2016 ο δείκτης δεν πρέπει να είναι παραπάνω 

του 16% του ΑΕΠ σε χρονικό διάστηµα 50 ετών. Στα τέλη του 2016 ο δείκτης ανερχόταν 

στο 17,3% όπου δηλώνει ότι οι συντάξεις στο µέλλων θα µειωθούν. Αν ο «ρυθµός 

µεταβολής του ΑΕΠ είναι µεγαλύτερος από τον «ρυθµό των νέων συνταξιοδοτήσεων» 

τότε, ίσως αυξηθούν οι συντάξεις.
155

 

Με έρευνα που διεξήγαγε ο ΟΟΣΑ το 2016 διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία δέκα 

χρόνια  εντοπίστηκε δυσχέρεια που αφορά την ποιότητα εργασίας και ζωής. Πιο 

αναλυτικά στις αποδοχές, στις ασφάλειες, στις θέσεις εργασίας, και δείχνει ότι αυτό 

ισχύει περισσότερο στις χώρες στις οποίες υπάρχει οικονοµικό πρόβληµα.
156
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Από τον Αύγουστο του 2018 και έπειτα η αποκατάσταση της οικονοµίας της Ελλάδας 

ήταν υποτονική, οι θέσεις εργασίας δεν είχαν την αναγκαία αύξηση και ταυτόχρονα ο 

ασκούµενος έλεγχος που υπήρχε στην εφαρµογή της κοινωνικής και οικονοµικής 

πολιτικής, δυσχέραιναν το κοινωνικό – ασφαλιστικό σύστηµα. Έτσι προκλήθηκε η 

ανάγκη δηµιουργίας διαφορετικών σχεδίων για να βοηθήσουν να αντέξει στο χρόνο το 

ασφαλιστικό σύστηµα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις δύσκολες δηµογραφικές αλλαγές. Η 

«διεθνής ένωση κοινωνικής ασφάλισης» προτείνει στα κράτη να ακολουθήσουν  τέσσερις 

συγκεκριµένες αρχές οι οποίες είναι απαραίτητες για τον σχεδιασµό ανάκαµψης του 

κοινωνικό – ασφαλιστικού συστήµατος. Οι απαιτούµενες αυτές αρχές είναι, πρώτον η 

σύντοµη χρηµατοδότηση και η αντοχή του κοινωνικό – ασφαλιστικού συστήµατος στο 

µέλλον, δεύτερον το αποτέλεσµα που θα φέρει στην οικονοµία, τρίτον το εισόδηµα που 

θα µοιραστεί εκ νέου και είναι αρκετές οι παροχές στο σύστηµα και τέλος να λαµβάνουν 

υπ’ όψιν την κοινωνική αστάθεια που επικρατεί αλλά και τους πολιτικούς κινδύνους.
157

 

 

 Παρατηρώντας το ασφαλιστικό σύστηµα της Ελλάδας από την εισαγωγή της 

χώρας στο τρίτο µνηµόνιο και µετά διαπιστώνεται µία ρευστή κατάσταση της χώρας  

στης οποίας οι διατάξεις που αφορούν το ασφαλιστικό σύστηµα µεταβάλλονται διαρκώς 

και υπάρχει αβεβαιότητα για το µέλλον της. 

Τα αίτια της κατάστασης αυτής είναι η ανισότητα που υπήρχε στο σύστηµα, 

κάνοντας διαχωρίσεις ευνοώντας κυρίως το ∆ηµόσιο Τοµέα, έταζε µικρές ηλικίες για 

παροχή σύνταξης και πολύ µεγάλα ποσοστά αναπλήρωσης ταυτόχρονα. Αντίθετα οι 

περισσότεροι ασφαλισµένοι και γυναίκες λάµβαναν χαµηλές συντάξεις, οι οποίες 

εµπεριείχαν τον κίνδυνο φτώχειας. Επίσης η δηµιουργία µικρότερων ασφαλιστικών 

ταµείων είχε ως αποτέλεσµα να καταµελιστεί το ασφαλιστικό σύστηµα, δηµιουργώντας 

προβλήµατα στη διακυβέρνηση, τα οποία αποδίδονταν κυρίως στην ευρύ διαφυγή των 

εισφορών και η παροχή κοινωνικών πόρων εις βάρος τρίτων. Τέλος η πρόωρη 

συνταξιοδότηση, η οποία σύµφωνα µε µελέτες, τα άτοµα που συνταξιοδοτούνται κάτω 

από το όριο ηλικίας καλύπτουν µεγάλο ποσό του ΑΕΠ.
158

        

Η τιµαριθµική αναπροσαρµογή που αφορά τις κύριες συντάξεις, συνάπτεται µε το 

δείκτη αναπροσαρµογής που µε το νόµο «Κατρούγκαλου» υπολογίζεται µε τη µικρότερη 
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τιµή µεταξύ του ∆ΤΚ και την πρόσθεση του 50% του ∆ΤΚ συν το 50% της αύξησης του 

ΑΕΠ. ∆εν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί καµία άνοδος στις συντάξεις µέχρι το 

2025.
159

  

Με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή διεξάγονται κάθε τρία χρόνια µελέτες όπου 

επεξεργάζεται και σχεδιάζει το πόσο αποδοτικό είναι το Σύστηµα Κοινωνικής 

Ασφάλισης και ελέγχεται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η επεξεργασία αυτή αφορά και τις τροποποιήσεις του 2016-2017 και δόθηκε 

για έλεγχο τέλη του 2017 και γνωστοποιήθηκε τον Μάιο από το EPC το 2018. Η µελέτη 

που εκπονήθηκε από την ΕΑΑ το 2015 που βασίστηκε στο έτος 2013 που δείχνει τις 

προβλέψεις από τους νόµους 3863/2010 - 3865/2010, 3986/2011 – 4024/2011, 4051/2012 

που αφορά το δεύτερο µνηµόνιο και την αναµόρφωση επικουρικής ασφάλισης του 

4052/2012 και 4093/2012 εγκρίθηκε Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής 

Στρατηγικής 2013-2016. Για την διεξαγωγή χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία των 

ασφαλιστικών ταµείων, ακόµη και µετά την δηµιουργία του ΕΦΚΑ και µε την ένταξη 

των ασφαλιστικών ταµείων σε αυτόν είναι ανά ασφαλιστικό ταµείο και ενδεχοµένως µε 

στοιχεία του 2019 θα δηµοσιευτεί µελέτη το 2021 που θα αναγνωριστεί ο ΕΦΚΑ ως 

βασικό ταµείο πάνω στο οποίο εντάσσονται τα υπόλοιπα ταµεία.
160

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µελέτη που περιέχει αναλογιστικές 

προβολές ταµείων και στοιχεία από ταµεία που  δεν έχουν µοντελοποιηθεί. 
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161
 

Με την µελέτη που δόθηκε στη Βουλή από την ΕΑΑ, για τις απαιτήσεις του νόµου 

4387/2016 όπου εµπεριέχει ολοκληρωµένες  προβολές για 4 ασφαλιστικά ταµεία κύριας 

ασφάλισης που θα προβληθούν στον παρακάτω πίνακα. Στον πίνακα περιέχονται επίσης 

στοιχεία της µελέτης του 2016 σύµφωνα µε τον νόµο 4387/2016 που αφορούν τους 

συνταξιούχους σε κάθε ασφαλιστικό Ταµείο. 

 

Π14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΝΟΜΟ4387/2016 

ΕΤΟΣ Ι.Κ.Α Ο.Α.Ε.Ε Ο.Γ.Α ∆ΗΜΟΣΙΟ Σύνολο 4 

ταµείων 

2017 1.108 363 639 489 2.600 

2020 1.090 365 581 492 2.528 

2030 1.060 399 463 453 2.375 

2040 1.293 492 413 480 2.678 

2050 1.523 528 337 429 2.817 

2060 1.580 537 313 337 2.767 

 

Στην άσκηση αυτή εµπεριέχονται πληροφορίες σχετικά µε τα δηµογραφικά και 

µακροοικονοµικά στοιχεία για το έτος αναφοράς του 2015 οπότε δεν µπορούν να είναι 

ακριβής για το 2017 και ακόµα δεν περιλαµβάνεται η χειροτέρευση του 2015. Με την 

έναρξη του έτους 2017 οι εισφορές που αφορούν την κύρια σύνταξη του Ο.Α.Ε.Ε 

λογαριάζεται σε 20% επί του µηνιαίου εισοδήµατος που αυτό προσδιορίζεται µε βάση το 

καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα από το φορολογικό έτος που πέρασε και παύει να 

υφίσταται οι «επί κλάσεις». Εξίσου για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ το εισόδηµα των 
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Π13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΑΑ ΤΟΥ 2015 

Α/Α Ταµείο Κατηγορία Απασχόλησης Συνταξιούχοι 

Αυγ. / 2017 (χιλ.) 

Ταµεία που έχουν µοντελοποιηθεί 

1 ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ Μισθωτοί ιδιωτικού τοµέα 1183 

2 ΤΑΠ-∆ΕΗ Υπάλληλοι ∆ηµόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισµού 

36 

3 ∆ηµόσιος 

Τοµέας 

∆ηµόσιοι Υπάλληλοι 475 

Πυροσβεστική – Αστυνοµία – 

Αεροπορία – Στρατός Ξηράς – 

Πολεµικό Ναυτικό 

4 ΟΑΕΕ Αυτοαπασχολούµενοι 370 

5 ΟΓΑ Αγρότες 635 

6 ΕΤΑΑ ∆ικηγόροι – Μηχανικοί – 

Συµβολαιογράφοι 

52 

 

Γιατροί – Φαρµακοποιοί 25 

Ταµεία που ∆εν έχουν µοντελοποιηθεί 

7 ΕΤΑΠ- ΜΜΕ Εργαζόµενοι ΜΕ 7 

8 ΝΑΤ Ναυτικοί 69 
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αυτοαπασχολούµενων είναι κατά προσέγγιση το 80% του ασφαλιστικού εισοδήµατος του 

κάθε εργαζόµενου. Πρέπει επίσης να προσθέσουµε ότι για τους άγαµους που είναι άνω 

των 25 ετών και ανήκουν στο ειδικό κατώτατο όριο εισοδήµατος που εντάσσονται στον 

ΟΓΑ ανέρχεται στο 70% του ασφαλιστικού εισοδήµατος.
162

 

 Η προβολή των εργαζόµενων πραγµατοποιείται όµοια µε την άσκηση της ΕΑΑ το 

2015 για τα άτοµα που είναι ασφαλισµένοι νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 1993. Για 

τους εργαζόµενους που έχουν ασφαλιστεί µεταγενέστερα από την 1η Ιανουαρίου 1993 

προβάλλονται αποτελέσµατα για τις µελέτες της κύριας ασφάλισης. 
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Π15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

Αριθµός εισφερόντων της Μελέτης Ασφαλισµένοι 

Έτος Συνολικός 

Αριθµός 

εισφερόντ

ων 

ΙΚΑ ΟΑΕΕ ∆ΗΜΟΣΙ

Ο 

Πριν 

το 

1993 

Μετά το 

1993- 

Μελέτη 

ΕΑΑ 

2015 

Μετά το 

1993- 

Παρούσ

α µελέτη 

2017 3.499 2.236 825 439 990 2.448 2.506 

2020 3.585 2.298 848 439 854 2.619 2.727 

2030 3.837 2.497 901 439 484 3.170 3.350 

2040 3.811 2.490 887 434 65 3.578 3.746 

2050 3.448 2.209 805 434 1 3.298 3.448 

2060 3.238 2.046 755 436 0 3.101 3.238 
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