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Θέμα: Ψήφισμα της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος

Σχετ: H με Α.Π. 601/30.1.2020 Αναφορά

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από
τον βουλευτή κ. Γεώργιο ΛΟΓΙΑΔΗ, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Με την  ψήφιση του  ν.4387/2016,  θεσπίστηκε  από  13/5/2016 νέος  τρόπος
υπολογισμού των συντάξεων που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ. Έτσι, από
την ημερομηνία αυτή κι εφεξής οι καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις από τον
e-ΕΦΚΑ υπολογίζονται με βάση τα άρθρα 7, 8 & 28 του ν.4387/2016, όπως
ισχύουν,  ενώ  οι  κρατήσεις  που  διενεργούνται  είναι  της  εισφοράς
αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρθρο 38 του ν.3863/2010, όπως ισχύει), της
εισφοράς  του  άρθρου  44  παρ.11  του  ν.3986/2011,  όπως  ισχύει,  και  της
εισφοράς  για  υγειονομική  περίθαλψη  (άρθρο  41  του  ν.4387/2016,  όπως
ισχύει).  Εξυπακούεται  ότι  δεν  εφαρμόζεται  πλέον  καμία  άλλη  μείωση  ή
περικοπή. 

Με  τα  άρθρα  14  και  33  του  ν.4387/2016,  όπως  ισχύουν,  και  την  κατ’
εξουσιοδότηση  των  διατάξεων  αυτών  εκδοθείσα  υπ’  αριθμ.  πρ.
οικ.26083/887 (ΦΕΚ1605, Β΄) υπουργική Απόφαση, επανυπολογίσθηκαν από
1.1.2019  οι  καταβαλλόμενες  ή  καταβλητέες κατά την 12η.5.2016 κύριες
συντάξεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4387/2016, προκειμένου για την



εφαρμογή  των  ενιαίων  κανόνων  του  e-ΕΦΚΑ  (λήψη  εθνικής  και
ανταποδοτικής σύνταξης) και την προστασία των συντάξεων αυτών, με την
πρόβλεψη  χορήγησης  προσωπικής  διαφοράς,  στις  περιπτώσεις  που  το
καταβαλλόμενο ποσό συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα προκύψει
κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής τους.

Έτσι, εάν το ποσό της σύνταξης μετά την αναπροσαρμογή είναι μεγαλύτερο,
τότε η θετική διαφορά χορηγείται σταδιακά από την 1.1.2019 εντός πέντε
ετών με καταβολή του 1/5 του ποσού  κάθε χρόνο.

Εάν το ποσό της σύνταξης μετά την αναπροσαρμογή είναι μικρότερο, από
1.1.2019  εξακολουθεί  να  καταβάλλεται  το  ίδιο  ποσό  σύνταξης,  όπως
καταβαλλόταν  την  31.12.2018,  εφόσον  με  το  άρθρο  1  του  ν.4583/2018
προβλέφθηκε  ότι  σε  περίπτωση  που  προκύψει  μείωση  κατά  την
αναπροσαρμογή των συντάξεων,  αυτή δεν υλοποιείται.

Σύμφωνα  και  με  τις  οδηγίες  που  δόθηκαν  για  το  θέμα  αυτό  με  την
υπ’αριθμ.πρ.Φ80000/οικ.60258/1471/23-12-2016  εγκύκλιο  του  υπουργείου
(ΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9),  προκειμένου για τον καθορισμό της προσωπικής
διαφοράς, από 1-1-2019, βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι κρατήσεις
που  διενεργούνται  στο  επανυπολογισθέν  ποσό  της  κύριας  σύνταξης  είναι
αυτές της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρθρο 38 του ν.3863/2010,
όπως ισχύει), της εισφοράς του άρθρου 44 παρ.11 του ν.3986/2011, όπως
ισχύει,  και  της  εισφοράς  για  υγειονομική  περίθαλψη  (άρθρο  41  του
ν.4387/2016, όπως ισχύει), ενώ οποιαδήποτε άλλη μείωση/ περικοπή, όπως
αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.4093/2012, δεν εφαρμόζονται.

Ως  εκ  τούτου,  από  τη  θέσπιση  του  ν.4387/2016  και  μετά,  για  τις
καταβαλλόμενες από 13.5.2016 και μετά κύριες συντάξεις, αλλά και για τις
επανυπολογισθείσες  από  1.1.2019  κύριες  συντάξεις,  έχει  διακοπεί  η
εφαρμογή  των  προβλεπόμενων  από  τους  ν.4024/2011,  ν.4051/2012  και
ν.4093/2012 μειώσεων/περικοπών.

Με  τις  υπ’  αριθμ.  1890  και  1891/2019  Αποφάσεις  του  ΣτΕ,  κρίθηκαν  ως
αντισυνταγματικά  τα  ποσοστά  αναπλήρωσης  που  έχουν  τεθεί  για  τον
υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, κατ΄ εφαρμογή
των άρθρων 8 και 28 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν, και κατ΄ επέκταση για
τον  επανυπολογισμό  των  ήδη  καταβαλλόμενων  την  12.5.2016  κύριων
συντάξεων  για  τα  πρόσωπα  που  συνταξιοδοτούνται  έχοντας  ικανό  χρόνο
ασφάλισης.

Στον  νόμο  4670/20  «Ασφαλιστική  Μεταρρύθμιση  και  Ψηφιακός
Μετασχηματισμός  Εθνικού  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (e-ΕΦΚΑ)»  του
υπουργείου  για  την  κοινωνική  ασφάλιση,  σε  συμμόρφωση  με  τις  ως  άνω
Αποφάσεις του ΣτΕ, τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν άνω των 30



ετών ασφάλισης  αυξάνονται  από 1ης-10-2019.  Με βάση τα νέα ποσοστά
αναπλήρωσης υπολογίζονται όλες οι συντάξεις τόσο αυτές που απονέμονται
για  πρώτη  φορά  από  1.10.2019  και  εφεξής  όσο  και  οι  λοιπές  που  ήδη
καταβάλλονταν την 30.9.2019.

Ως προς το θέμα της χορήγησης ή μη αναδρομικών  ποσών που αφορούν
μειώσεις συντάξεων που έχουν χωρήσει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
ν.4051/2012  και  ν.4093/2012  οι  οποίες  κρίθηκαν  αντισυνταγματικές  με
βάση την αρ.2287/2015 απόφαση του ΣτΕ επισημαίνεται ότι το όλο θέμα θα
κριθεί εκ νέου από το ΣτΕ στο οποίο έχει προσφύγει ο e-ΕΦΚΑ και το οποίο
θα αποφανθεί  επί  του όλου θέματος.  Επομένως η απόφαση του ΣτΕ είναι
εκείνη η οποία και θα καθορίσει και την αντιμετώπιση του από το Υπουργείο
Εργασίας.

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ

Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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