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ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΤΝΣΑΞΖ 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 αθνξνχλ ηνπο αζθαλιζμένοςρ κύπιαρ αζθάλιζηρ απμοδιόηηηαρ ηος 

Τποςπγείος Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ (εθηφο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο), νη νπνίνη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο θαη αλαπεξίαο 

κε βάζε ηηο γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά 

πεξίπησζε, ή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 γηα ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ. Δηδηθφηεξα ηα 

πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζηνλ λέν ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 94 

θαη ζηελ ζρεηηθή Φ.80000/νηθ.29713/779/30.6.2016 (ΑΓΑ: ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9) εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

Σν αληαπνδνηηθφ κέξνο ηεο ζχληαμεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο (φπσο απηέο 

νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 28), ην ρξφλν αζθάιηζεο (φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 34) θαη ηα θαη’ έηνο πνζνζηά αλαπιήξσζεο φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4387/2016 θαη παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ : 
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ΚΛΗΜΑΚΔ ΔΣΩΝ ΑΦΑΛΗΖ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ 

ΑΠΟ ΔΩ 

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% 

30,01 33 1,42% 

33,01 36 1,59% 

36,01 39 1,80% 

39,01 42 θαη πεξηζζφηεξα 2,00% 

 

Σν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο αλά θιίκαθα εηψλ, αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 

πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα. Σν αληαπνδνηηθφ κέξνο ηεο ζχληαμεο αληηζηνηρεί 

ζηα θαη’ έηνο πνζνζηά αλαπιήξσζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο επί ησλ ζπληαμίκσλ 

απνδνρψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο ιακβάλεηαη ππφςε κε 

καζεκαηηθή αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ.  

 

Παπάδειγμα 1: Αζθαιηζκέλνο κε 40 έηε αζθάιηζεο θαη ζπληάμηκεο απνδνρέο 1.000 επξψ 

δηθαηνχηαη αληαπνδνηηθή ζχληαμε χςνπο 428 επξψ ππνινγηδφκελε σο αθνινχζσο: 

((15*0,77%)+(3*0,84%)+(3*0,90%)+(3*0,96%)+(3*1,03%)+(3*1,21%)+(3*1,42%)+ 

(3*1,59%)+(3*1,80%)+(1*2,00%))*1.000 = 42,8%*1.000 = 428 εςπώ. 

 

Παπάδειγμα 2: Αζθαιηζκέλνο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κε 10.635 εκέξεο αζθάιηζεο (10.635:300=35,45 

έηε αζθάιηζεο) θαη ζπληάμηκεο απνδνρέο 1.000 επξψ δηθαηνχηαη αληαπνδνηηθή ζχληαμε χςνπο 

345,3 επξψ ππνινγηδφκελε σο αθνινχζσο: 

((15*0,77%)+(3*0,84%)+(3*0,90%)+(3*0,96%)+(3*1,03%)+(3*1,21%)+(3*1,42%)+ 

(2,45*1,59%))*1.000 = 34,53%*1.000 = 345,3 εςπώ. 
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 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΑΞΗΜΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ  

 

Α) ΠΔΡΗΟΓΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΗΜΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ κέξνπο ηεο ζχληαμεο αζθαιηζκέλνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

σο ζπληάμηκεο απνδνρέο ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο – εηζφδεκα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνπ βίνπ. 

πγθεθξηκέλα γηα αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ 13.5.2016 θαη εληφο ηνπ έηνπο 

2016, νη ζπληάμηκεο απνδνρέο ππνινγίδνληαη σο ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο – εηζφδεκα ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ απφ ην έηνο 2002 θαη έσο ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Δθεμήο εηεζίσο ε ρξνληθή 

πεξίνδνο αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ απμάλεηαη θαηά έλα έηνο.  

 

Παπάδειγμα: Αζθαιηζκέλνο κηζζσηφο ππνβάιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ηελ 1.12.2018. Ωο 

ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο ιακβάλνληαη ππφςε ν 

κέζνο φξνο κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ ππφθεηληαη ζε εηζθνξέο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 1.1.2002 έσο 30.11.2018. 

 

Β) ΜΗΘΩΣΟΗ  

Γηα ηελ εχξεζε ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ησλ μιζθωηών  : 

Καη’ αξράο ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ ππφθεηληαη 

ζε εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο (επνκέλσο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δψξα Υξηζηνπγέλλσλ, 

Πάζρα θαη επηδφκαηα αδείαο γηα ηα νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 1.1.2002 θαη έσο ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο.  

Ο κέζνο απηφο φξνο κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ επί ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο ππέξ 

Κιάδνπ χληαμεο (θαη κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ φπσο θαη φπνπ απηφ 

πξνβιεπφηαλ γηα ηα έηε 2002 θαη εθεμήο) δια ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ αζθάιηζεο ηνπ απφ 1.1.2002 

κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο ππνβνιήο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο (αλαγφκελνο ν ρξφλνο 

απηφο ζε κήλεο, π.ρ. πιήξεο κήλαο γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ = 25 εκέξεο αζθάιηζεο). Οι αποδοσέρ ηος 

αζθαλιζμένος για κάθε ημεπολογιακό έηορ πποζαςξάνονηαι καηά ηην εηήζια μεηαβολή 

μιζθών, η οποία όηαν θα πποζδιοπιζηεί, από ηην απμόδια για ηον καθοπιζμό Δλληνική 

ηαηιζηική Απσή, θα ακολοςθήζοςν νέερ οδηγίερ. ηα παπαδείγμαηα πος ακολοςθούν ωρ 

αποδοσέρ θεωπούνηαι οι αποδοσέρ μεηά ηην εθαπμογή ηων ανωηέπω πποζαςξήζεων. 
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Ο καζεκαηηθφο ηχπνο πνπ απνηππψλεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ γηα 

αζθαιηζκέλν κε ρξφλν αζθάιηζεο απφ ην έηνο i έσο ην έηνο z, είλαη ν παξαθάησ: 

 

Όπνπ, 

i ≥ 2002, 

Α : νη ζπληάμηκεο απνδνρέο, 

Α(t) : νη εηήζηεο απνδνρέο γηα ην έηνο t, 

ν δείθηεο κεηαβνιήο κηζζψλ απφ ην έηνο t έσο ην έηνο z 

 : ε εηήζη  α κεηαβνιή κηζζψλ θαηά ην έηνο t θαη 

Sm : ην ζχλνιν φισλ ησλ κελψλ αζθάιηζεο γηα φιε ηε δηάξθεηα αζθάιηζεο ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηκήκαηα κελψλ αλ ππάξρνπλ. 

 

εκεηψλνπκε φηη ζε θάζε πεξίπησζε γηα φινπο ηνπο κηζζσηνχο πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΔΦΚΑ απφ 1.1.2017 ην αλψηαην φξην αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ αλέξρεηαη ζην δεθαπιάζην ηνπ 

πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην θαηψηαην βαζηθφ κηζζφ άγακνπ κηζζσηνχ άλσ ησλ 25 εηψλ, ην νπνίν 

κε ζεκεξηλά δεδνκέλα  ηζνχηαη κε 586,08*10=5.860,8 επξψ. Δπνκέλσο, ζε θάζε πεξίπησζε, θαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ησλ κηζζσηψλ απφ 1.1.2017 σο αλψηαην φξην 

κεληαίσλ απνδνρψλ είλαη ην πνζφ απηφ.  

ηελ πεξίπησζε αζθαιηζκέλσλ νη νπνίνη, ππφ ηελ ηζρχ ηνπ πξντζρχνληνο λνκνζεηηθνχ 

θαζεζηψηνο θαηέβαιιαλ εηζθνξέο αλψηεξεο απφ απηέο ηνπ θνηλνχ θαζεζηψηνο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

(6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδφηε), εθαξκφδεηαη ην άξζξν 30 παξ.1 ηνπ 

λ.4387/2016, φπσο ηζρχεη, δειαδή ην αληαπνδνηηθφ κέξνο ηεο ζχληαμεο ηνπο γηα θάζε έηνο πνπ 

έρεη θαηαβιεζεί επηπιένλ εηζθνξά, ζα ππνινγίδεηαη κε εηήζην ζπληειεζηή αλαπιήξσζεο 0,075% 

γηα θαζεκία πνζνζηηαία κνλάδα επηπιένλ εηζθνξάο. Ζ πξνζαχμεζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηα 

πξφζσπα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 30 παξ.1 ηνπ λ.4387/2016, φπσο ηζρχεη. 

 

Παπάδειγμα 1: 

α. Μηζζσηφο κε πιήξε απαζρφιεζε απφ ηελ 1.1.2002 κέρξη ηελ 31.7.2020. Τπνβάιιεη αίηεκα 

ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο ηελ 1.8.2020 ζε ειηθία 63 εηψλ θαη 12.000 εκέξεο αζθάιηζεο 

(θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηεο αζθάιηζεο ηνπ ην πνζνζηφ ησλ εηζθνξψλ ππέξ Κιάδνπ χληαμεο δελ 

μεπέξαζε ην 6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδφηε). 
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Απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο απφ 1.1.2002 έσο 

31.7.2020 : 216.000 επξψ. 

Υξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2002 έσο 31.7.2020 : 223 κήλεο. 

Άξα, πληάμηκεο Απνδνρέο = 216.000/223=968,61 επξψ. 

Ανταποδοτική Σύνταξη : 968,61*42,8%(πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ησλ 12.000 ε.α.)=414,57 επξψ  

(ν ίδηνο ζα δηθαησζεί θαη εζληθή ζχληαμε χςνπο 384 επξψ δεδνκέλνπ φηη, επηπξφζζεηα έρεη πάλσ 

απφ 40 έηε δηακνλήο ζηε ρψξα κεηαμχ 15
νπ

 θαη 63
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ).  

Ζ ζπλνιηθή ζχληαμε ηνπ αλέξρεηαη ζε 384+414,57=798,57 επξψ. 

Δπί απηνχ ηνπ πνζνχ ζα ππνινγηζηνχλ ε θξάηεζε ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ 

(ΔΑ) ππέξ ΑΚΑΓΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010, φπσο 

ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 44 παξ.10 ηνπ λ.3986/2011, ε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 44 

παξ.11 ηνπ λ.3986/2011 θαζψο θαη ε εηζθνξά ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φπσο απηή 

ππνινγίδεηαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.4387/2016. 

β. Έζησ φηη ν αλσηέξσ αζθαιηζκέλνο γηα 10 έηε, ζπγθεθξηκέλα απφ 1.1.1991 έσο 31.12.2000, 

είρε θαηαβάιιεη εηζθνξέο Κιάδνπ χληαμεο ππέξηεξεο απφ απηέο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ (6,67% γηα ηνλ 

αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδφηε), ήηνη 11% (εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ) θαη 24% 

(εηζθνξά εξγνδφηε). ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη ην άξζξν 30 παξ.1 ηνπ λ.4387/2016, φπσο 

ηζρχεη.  

 

 

Παπάδειγμα 2: 

Μηζζσηφο έσο ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο (έζησ 1.8.2020) έρεη ζπλνιηθά 

12.000 εκέξεο αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ 8.755 εκέξεο αζθάιηζεο ζηα ΒΑΔ. Γηα ηηο 8.755 εκέξεο 

αζθάιηζεο έρνπλ θαηαβιεζεί 3,6% ππέξηεξεο εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο απφ απηέο ηνπ 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ (6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδφηε). Τπνβάιιεη αίηεζε 

ζπληαμηνδφηεζεο ζην 63
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

Τπολογιζμόρ Ανηαποδοηικήρ ύνηαξηρ: 

Απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο απφ 1.1.2002 έσο 

31.7.2020 : 267.600 επξψ. 

Υξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2002 έσο 31.7.2020 : 223 κήλεο. 

Άξα πληάμηκεο Απνδνρέο = 267.600/223=1.200 επξψ.  

ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη ην άξζξν 30 παξ.1 ηνπ λ.4387/2016. 
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Παπάδειγμα 3: 

Μηζζσηφο ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο ηελ 1.12.2022. Έρεη ζπκπιεξψζεη 

ην 62
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη 16 έηε αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ 3.900 ζηα ΒΑΔ εθ ησλ νπνίσλ 

1.100 ηελ ηειεπηαία 13εηία (ζπληαμηνδνηείηαη, επνκέλσο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ΒΑΔ θαη 

ιακβάλεη πιήξε ζχληαμε). 

Τπολογιζμόρ Ανηαποδοηικήρ ύνηαξηρ: 

Απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο απφ 1.1.2002 έσο 

30.11.2022 : 139.200 επξψ. 

Υξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2002 έσο 31.7.2020 :192 κήλεο. 

Άξα πληάμηκεο Απνδνρέο : 139.200/192=725 επξψ.  

Ανταποδοτική Σύνταξη: 725 * 12,39% (πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ησλ 16 εηψλ αζθ.)=89,83 επξψ. 

ηελ πεξίπησζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 30 παξ.1 ηνπ λ.4387/2016, φπσο ηζρχεη. 

 

 

 ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ Ν.612/1977  

ηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο κηζζσηψλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.612/1977, είηε κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο θαη ηζρχνπλ θάζε θνξά, εθαξκφδεηαη ην ηειεπηαίν εδάθην 

ηεο πεξ.γ παξ.2 άξζξν 28 ηνπ λ.4387/2016. Ζ αληαπνδνηηθή ζχληαμε ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 

αλαπιήξσζεο 35 εηψλ, εθφζνλ ν ρξφλνο αζθάιηζεο ππνιείπεηαη ησλ 35 εηψλ θαη αλ ππεξβαίλεη 

ηα 35 έηε ππνινγίδεηαη επί φινπ ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο. Δπίζεο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ 

απνδνρψλ ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο κεληαίσλ απνδνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο 

αζθάιηζήο ηνπ απφ ηελ 1.1.2002 κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο αηηήζεσο ζπληαμηνδφηεζεο, 

πξνζαπμαλφκελεο γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. 

                        

 

 ΜΗΘΩΣΟΗ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΚΤΜΑΗΝΟΜΔΝΔ ΑΠΟΓΟΥΔ 

Οη κηζζσηνί αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ακεηβφκελνη κε 

θπκαηλφκελεο απνδνρέο θαη απαζρνινχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ θαη 

εηδηθφηεηεο, θαηαηάζζνληαη κέρξη 31.12.2016 ζε Αζθαιηζηηθέο Κιάζεηο Σεθκαξηψλ 

Ζκεξνκηζζίσλ θαη νη εηζθνξέο ηνπο ππνινγίδνληαη επί απηψλ ησλ θιάζεσλ. Γηα απηή ηελ 

θαηεγνξία θαη κέρξη 31.12.2016, εθαξκφδεηαη ε πεξ. γ, παξ.2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.4387/2016, 

δειαδή σο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο νξίδεηαη ην 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην αζθαιηζηέν κεληαίν εηζφδεκα αλ εθιακβαλφηαλ σο κεληαία εηζθνξά ην 
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πνζφ πνπ πξάγκαηη θαηαβιήζεθε γηα θάζε κήλα αζθάιηζεο. Άξα, νη κεληαίεο απνδνρέο 

ππνινγίδνληαη σο ην γηλφκελν ησλ θαηά κήλα εκεξψλ αζθάιηζεο επί ην ηεθκαξηφ εκεξνκίζζην 

πνπ αληηζηνηρεί ζην έηνο αλαθνξάο. Γηα ην δηάζηεκα απφ 1.1.2017 έσο ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

αηηήζεσο ζπληαμηνδφηεζεο νη απνδνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπληαμίκσλ απνδνρψλ είλαη νη πξαγκαηηθέο αληίζηνηρεο απνδνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε εηζθνξέο 

Κιάδνπ χληαμεο. Οη απνδνρέο γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, αλεμάξηεηα αλ είλαη πξηλ ή κεηά ηελ 

1.1.2017, ιακβάλνληαη ππφςε πξνζαπμαλφκελεο γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαηά ηελ εηήζηα 

κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. 

Παπάδειγμα: 

Μηζζσηφο θαηά ηα έηε 1.1.2002 έσο ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο (π.ρ. 

1.8.2020) έρεη απαζρνιεζεί σο μπάπμαν θαη θαηά ην ίδην δηάζηεκα έρεη 2.100 εκέξεο αζθάιηζεο 

απφ ηηο νπνίεο 1.450 έσο θαη 31.12.2016. πλνιηθά έρεη 21 έηε αζθάιηζεο. Τπνβάιιεη αίηεζε 

ζπληαμηνδφηεζεο ζην 67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

Σν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο γηα ηα 21 έηε αζθάιηζεο αληηζηνηρεί ζε 16,77%. 

Υξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2002 έσο 31.7.2020 : 84 κήλεο. 

Οη απνδνρέο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

Γηα ην δηάζηεκα απφ 1.1.2002 έσο 31.12.2016, γηα ην νπνίν αζθαιίδνληαλ βάζεη Σεθκαξηψλ 

Ζκεξνκηζζίσλ, νη απνδνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ 

γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο είλαη ην γηλφκελν ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο αλά έηνο επί ηνπ η.ε. ηεο 

αζθαιηζηηθήο θιάζεο ζηελ νπνία ππήγνλην ην έηνο απηφ, πξνζαπμαλφκελεο θαηά ηελ εηήζηα 

κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. 

Γηα ην δηάζηεκα απφ 1.1.2017 έσο ηελ πξνεγνχκελε ηεο αηηήζεσο ζπληαμηνδφηεζεο νη απνδνρέο 

πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο 

είλαη νη πξαγκαηηθέο αληίζηνηρεο απνδνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε εηζθνξέο Κιάδνπ χληαμεο αλά 

έηνο πξνζαπμαλφκελεο θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

ΔΛ.ΣΑΣ. 

 

 

Γ) ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ ΟΑΔΔ 

 

Γηα ηνπο κέρξη 31.12.1992 (παιαηνχο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΔΔ) σο κεληαίεο ζπληάμηκεο 

απνδνρέο γηα κελ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ  έλαξμε ηζρχνο ηνπ πδ 258/2005 θαη έσο ηελ 

31.12.2016 ζεσξνχληαη ηα πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην 

πνζνζηφ εηζθνξάο θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο (20%) . 
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Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ ζηνλ ΟΑΔΔ ηακείσλ νη νπνίνη απφ 1.1.2002 

θαη κέρξη ηελ έληαμε ηνπο ζηηο αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ΟΑΔΔ - θαηέβαιαλ κεληαία 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ αλάινγα κε ηελ αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαλ, ην κεληαία 

θαηαβαιιφκελν απηφ πνζφ αλάγεηαη ζε κεληαίν εηζφδεκα, κε χςνο αζθαιίζηξνπ ην 20%. 

Γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1.1.2017 θαη εθεμήο σο κεληαίν εηζφδεκα λνείηαη εθείλν επί 

ηνπ νπνίνπ θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 39. 

Γηα ηνπο απφ 1.1.1993 θαη εθεμήο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΔΔ είηε απηνί πξνέξρνληαη απφ 

ηα ζπγρσλεπζέληα ζηνλ ΟΑΔΔ Σακεία, είηε αζθαιίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηνλ ΟΑΔΔ σο 

κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο λννχληαη ηα πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ επί ησλ νπνίσλ 

ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ εηζθνξάο θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο  

Δηδηθά γηα ηνπο κέρξη 31.12.1992 αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΣΑΝΠΤ θαη γηα ην ρξφλν αζθάιηζήο 

ηνπο κέρξη 31.12.2016 σο κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο λνείηαη ν ηεθκαξηφο κηζζφο ηεο 

αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη θάζε θνξά . Με δεδνκέλν φηη 

γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο (απηναπαζρνινχκελνπο θαη κηζζσηνχο) 

πξνβιέπεηαη θαη θαηαβνιή εηζθνξψλ επί  δψξσλ  Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη επηδφκαηνο αδείαο, 

ηα αλσηέξσ επηδφκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπο. 

Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΣΑΝΠΤ απφ 1.1.1993 θαη εθεμήο σο κεληαίεο ζπληάμηκεο 

απνδνρέο λννχληαη νη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο . 

 Δπηζεκαίλνπκε φηη ζε θάζε πεξίπησζε θαηαβνιήο κεησκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (πρ 

κείσζε θαηά 30% ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ απφ 1.1.1993 λέσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΣΔΒΔ 

ή ηνπ ΟΑΔΔ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2217/1994 φπσο ίζρπε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ.3518/2006 ) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληίζηνηρε κείσζε 

ηνπ πνζνχ ηεο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο επί ηεο νπνίαο ππνινγίδνληαλ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο . 

Ωο πξνο ηελ πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ πξνζαχμεζε ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηηο θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε ην πνζφ απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

πφξνπο θαηφπηλ ζρεηηθήο αλαγσγήο ηνπο αλά αζθαιηζκέλν, επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζα ζαο δνζνχλ 

λεφηεξεο νδεγίεο. 

 

Παπάδειγμα  

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΟΑΔΔ αζθαιηζκέλνο ηνπ πξψελ ΣΔΒΔ ζπληαμηνδνηείηαη απφ 

1.1.2017 κε ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζεο 40 έηε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 

ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 31/12/2016. 
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Έηορ 

Καηαβολήρ 

Διζθοπών 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 
Μήνερ Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 143,00 (Ε θαηεγνξία)  12 1716 8.580 

2003 154,00 (‘’) 12 1848 9.240 

2004 166,00 12 1992 9.960 

2005 179,00 12 2148 10.740 

2006 190,00 12 2280 11.400 

2007 

246,75 (επί 5
εο

 

αζθ.θαηεγνξίαο 

ΟΑΔΔ) 

12 2.961 14.804,88 

2008  

 

246,75 ( επί 5
εο

 

αζθαιηζηηθήο 

θαηεγνξίαο ΟΑΔΔ) 

12 2.961 14.804,88 

2009 

315,60 ( επί 6
εο

 

αζθαιηζηηθήο 

θαηεγνξίαο 

12 3787,20 18.935,16 

2010 315,60 12 3787,20 18.935,16 

2011 
315,60  

3787,20 18.935,16 
  

2012 315,60 12 3787,20 18935,16 

2013 315,60 12 3787,20 18.935,16 

2014 315,60 12 3787,20 18935,16 

2015 246,75 12 2961 14804,88 

2016 246,75 12 2961 14804,88 

Σύνολο  222.750,48 

 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 31/12/2016, δειαδή γηα 180κήλεο έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

222.750,48 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €1237,50 (222.750,48€/180κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €529,03(€ 1237,5 x 42,75%). 

 

 

Γ) ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ ΔΣΑΑ 

 

 Γηα ηνπο κέρξη 31/12/1992 ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ΔΣΑΑ (ΣΜΔΓΔ, ΣΑΤ, 

Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλεηαη ππφςε 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/1/2017 θαη εθεμήο ην εηζφδεκα επί ηνπ νπνίνπ έρνπλ θαηαβιεζεί 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016, ελψ γηα ηνλ πξνγελέζηεξν ρξφλν 

αζθάιηζεο ε πξαγκαηηθά θαηαβιεζείζα κεληαία αζθαιηζηηθή εηζθνξά αλάγεηαη ζε κεληαίν 

εηζφδεκα ζεσξψληαο κεληαίν αζθάιηζηξν χςνπο 20%.  

 Γηα ηνπο κέρξη 31/12/1992 κηζζσηνχο ηνπ ΔΣΑΑ (ΣΜΔΓΔ, ΣΑΤ, Σνκέαο Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ), γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1/1/2017 θαη κεηά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ 

απνδνρψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη κεληαίεο απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαβιεζεί 
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αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 38 ηνπ λ.4387/2016. Γηα ην ρξφλν 

αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2016 σο ζπληάμηκεο απνδνρέο, αλά Σνκέα, ιακβάλνληαη νη εμήο:  

α) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΣΜΔΓΔ, γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1/1/2002 κέρξη 31/12/2006 

ε θαηαβιεζείζα εηζθνξά αλάγεηαη ζε κεληαίεο απνδνρέο ζεσξψληαο κεληαίν αζθάιηζηξν χςνπο 

20%. Γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1/1/2007 έσο 31/12/2016 ιακβάλνληαη νη κεληαίεο απνδνρέο 

επί ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

β) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΣΑΤ, δεδνκέλνπ φηη ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιιεη σο κεληαία 

εηζθνξά ζηαζεξφ πνζφ θαη ν εξγνδφηεο πνζνζηηαία εηζθνξά χςνπο 13,33% επί ησλ απνδνρψλ, 

αζξνίδεηαη ε εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε θαη ην πνζφ ηνπ αζξνίζκαηνο αλάγεηαη ζε 

κεληαίεο απνδνρέο ζεσξψληαο κεληαίν αζθάιηζηξν χςνπο 20%. 

γ) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ, ε κεληαία εηζθνξά αλάγεηαη ζε 

ζπληάμηκν κηζζφ ζεσξψληαο κεληαίν αζθάιηζηξν χςνπο 20%.  

 Γηα ηνπο απφ 1/1/1993 αζθαιηζκέλνπο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνπο κελ ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο ηα πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ επί ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαβιεζεί 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, γηα δε ηνπο κηζζσηνχο νη κεληαίεο απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ έρνπλ 

θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 ε θάζε πεξίπησζε ηα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπληάμηκεο απνδνρέο θαη’ εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ αλαπξνζαξκφδνληαη θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο απηή ζα πξνζδηνξηζηεί 

απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ζηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηα πνζά πνπ 

αλαθέξνληαη δελ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ). 

 Δπηζεκαίλνπκε φηη ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο κεησκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

(αζθαιηζκέλνη θάησ 5εηίαο) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

κεησκέλε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη αλάγεηαη ζε ζπληάμηκν κηζζφ ζεσξψληαο αζθάιηζηξν χςνπο 

20%. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ εκκίζζσλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επί ησλ 

δψξσλ ενξηψλ θαη ηνπ επηδφκαηνο αδείαο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί επί ησλ πνζψλ απηψλ, θαη 

ζεσξείηαη φηη πξνζαπμάλνπλ ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ κήλα πνπ θαηαβάιινληαη. 

 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη κείσζε ηεο θαηαβαιιφκελεο ζχληαμεο (κεησκέλε 

ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο ή αλάινγα κε ην βαζκφ αλαπεξίαο γηα ηνπο απφ 1/1/1993 αζθαιηζκέλνπο 

βάζεη ηνπ λ.2084/1992), ε αληαπνδνηηθή ζχληαμε θαηαβάιιεηαη πιήξεο, ελψ κεηψλεηαη ε εζληθή 

ζχληαμε βάζεη ησλ άξζξσλ 7 θαη 27 ηνπ λ.4387/2016. 

 Όζνλ αθνξά ηελ πξφζζεηε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 14 ηνπ λ.3986/2011 (χςνπο 2% 

επί ηνπ πνζνχ ηεο 1
εο

 αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο) πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ειεχζεξνπο 
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επαγγεικαηίεο απφ 1/7/2011, απηή αζξνίδεηαη κε ηελ θχξηα αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη ην άζξνηζκα 

αλάγεηαη ζε κεληαίεο εηζφδεκα ζεσξψληαο κεληαίν αζθάιηζηξν χςνπο 20%. 

 εκεηψλνπκε φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξψλεηαη αθέξαηνο αξηζκφο εηψλ 

αζθάιηζεο, γηα παξάδεηγκα ν αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξψλεη 41 έηε αζθάιηζεο 5 κήλεο θαη 15 

εκέξεο αζθάιηζεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ πιήξνπο έηνπο, δειαδή γηα ην δηάζηεκα 

ησλ 5 κελψλ θαη 15 εκεξψλ (5 x 25 + 15 = 140 εκέξεο), ιακβάλεη αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ 

αλαπιήξσζεο ζεσξψληαο φηη ην έηνο αληηζηνηρεί ζε 12 κήλεο θαη θάζε κήλαο ζε 25 εκέξεο 

αζθάιηζεο, δειαδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο θαζνξίδεηαη ζε 

45,73% (44,80 + 2 x 140/300). 

 Ωο πξνο ηελ πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ πξνζαχμεζε ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηηο θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε ην πνζφ απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

πφξνπο θαηφπηλ ζρεηηθήο αλαγσγήο ηνπο αλά αζθαιηζκέλν, επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζα ζαο δνζνχλ 

λεφηεξεο νδεγίεο. 

 

Παπάδειγμα 1 

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΜΔΓΔ, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ 

αζθάιηζεο, έρνληαο ζπκπιεξψζεη 41 έηε αζθάιηζεο, 5 κήλεο θαη 15 εκέξεο αζθάιηζεο, πξφθεηηαη 

λα ζπληαμηνδνηεζεί απφ 1/1/2017 έρνληαο θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κέρξη θαη 

15/12/2016. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλνληαη νη 

εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 15/12/2016. 

 

Έηορ 

Καηαβολήρ 

Διζθοπών 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 
Μήνερ Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 107,44 12 1.289,28 6.446,40 

2003 111,75 12 1.341,00 6.705,00 

2004 117,34 12 1.408,08 7.040,40 

2005 122,03 12 1.464,36 7.321,80 

2006 126,91 12 1.522,92 7.614,60 

2007 131,99 12 1.583,88 7.919,40 

2008  

 

135,95 
(μέχπι 30/9/2008) 

9 1.223,55 6.117,75 

138,67 
(από 1/10/2008) 

3 416,01 2.080,05 

2009 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2010 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2011 
Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 

Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 1.747,26 8.736,30 
138,67 13,87 12 6 

2012 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 

2013 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 

2014 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 

2015 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 
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2016 138,67 13,87 11 ½  11 ½  1.754,21 8.771,05 

Σύνολο  €122.002,75 

 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 15/12/2016, δειαδή γηα 179,60 κήλεο (179 κήλεο + 15/25) έρνπλ 

θαηαβιεζεί ζπλνιηθά €122.002,75 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €679,30 

(€122.002,75 / 179,60 κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €310,65 (€679,30 x 45,73%). 

  

 

Παπάδειγμα 2 

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΑΤ, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ 

αζθάιηζεο, έρνληαο ζπκπιεξψζεη 41 έηε αζθάιηζεο, 5 κήλεο θαη 15 εκέξεο αζθάιηζεο, πξφθεηηαη 

λα ζπληαμηνδνηεζεί απφ 1/1/2017 έρνληαο θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κέρξη θαη 

15/12/2016. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλνληαη νη 

εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 15/12/2016. 

Έηορ 

Καηαβολήρ 

Διζθοπών 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 
Μήνερ Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 126,60 12 1.519,20 7.596,00 

2003 

126,60 
(Α΄ εξάμηνο) 

6 759,60 3.798,00 

139,30 
(Β΄ εξάμηνο) 

6 835,80 4.179,00 

2004 149,10 12 1.789,20 8.946,00 

2005 158,00 12 1.896,00 9.480,00 

2006 167,50 12 2.010,00 10.050,00 

2007 177,60 12 2.131,20 10.656,00 

2008  188,30 12 2.259,60 11.298,00 

2009 188,30 12 2.259,60 11.298,00 

2010 188,30 12 2.259,60 11.298,00 

2011 
Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 

Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 2.342,82 11.714,10 
188,30 13,87 12 6 

2012 188,30 13,87 12 12 2.426,04 12.130,20 

2013 188,30 13,87 12 12 2.426,04 12.130,20 

2014 188,30 13,87 12 12 2.426,04 12.130,20 

2015 188,30 13,87 12 12 2.426,04 12.130,20 

2016 188,30 13,87 11 ½  11 ½  2.324,96 11.624,78 

Σύνολο  160.458,68 

 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 15/12/2016, δειαδή γηα 179,60 κήλεο (179 κήλεο + 15/25) έρνπλ 

θαηαβιεζεί ζπλνιηθά €160.458,68 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €893,42 

(€160.458,68 / 179,60 κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €408,56 (€893,42 x 45,73%). 
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Παπάδειγμα 3 

Παιαηά αζθαιηζκέλε ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ, αζθαιηζκέλε σο άκηζζε γηα ην ζχλνιν ηνπ 

ρξφλνπ αζθάιηζεο, έρνληαο ζπκπιεξψζεη 25 έηε αζθάιηζεο 8 κήλεο θαη 12 εκέξεο αζθάιηζεο 

πξφθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί απφ 1/10/2018 έρνληαο θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κέρξη 

θαη 30/9/2018. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλνληαη 

νη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/9/2018. 

 

Έηορ 

Καηαβολήρ 

Διζθοπών 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 
Μήνερ Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 113,76 12 1.365,12 6.825,60 

2003 118,32 12 1.419,84 7.099,20 

2004 124,23 12 1.490,76 7.453,80 

2005 129,20 12 1.550,40 7.752,00 

2006 134,36 12 1.612,32 8.061,60 

2007 139,73 12 1.676,76 8.383,80 

2008  
 

143,94 
(μέχπι 30/9/2008) 

9 1.295,46 6.477,30 

146,82 
(από 1/10/2008) 

3 440,46 2.202,30 

2009 146,82 12 1.761,84 8.809,20 

2010 146,82 12 1.761,84 8.809,20 

2011 
Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 

Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 1.845,06 9.225,30 
146,82 13,87 12 6 

2012 146,82 13,87 12 12 1.928,28 9.641,40 

2013 146,82 13,87 12 12 1.928,28 9.641,40 

2014 146,82 13,87 12 12 1.928,28 9.641,40 

2015 146,82 13,87 12 12 1.928,28 9.641,40 

2016 146,82 13,87 12 12 1.928,28 9.641,40 

2017 117,20 12 1.406,40 7.032,00 

2018 117,20 9 1.054,80 5.274,00 

Σύνολο  141.612,30 

 

Γηα ηα έηε 2017 θαη 2018 ππνζέηνπκε φηη έρεη θαηαβιεζεί εηζθνξά ζην θαηψηαην φξην ησλ 

€586,00. 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/9/2018, δειαδή γηα 201 κήλεο έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

€141.612,30 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €704,54 (€141.612,30 / 201 

κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €150,84 (€704,54 x 21,41%). 

 

Παπάδειγμα 4 

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΜΔΓΔ, έρνληαο ζπκπιεξψζεη 37 έηε αζθάιηζεο 3 κήλεο θαη 2 

εκέξεο αζθάιηζεο, πξφθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί απφ 1/7/2016 έρνληαο θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο κέρξη θαη 30/6/2016. Ο ελ ιφγσ αζθαιηζκέλνο έρεη απαζρνιεζεί γηα έλα ρξνληθφ 
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δηάζηεκα σο έκκηζζνο θαη γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν έρεη θαηαβάιιεη εηζθνξέο ειεχζεξνπ 

επαγγεικαηία. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλνληαη 

νη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/6/2016. 

 

Έηορ 

Καηαβολήρ 

Διζθοπών 

Μηνιαίορ 

Μιζθόρ 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 

Μήνερ  

Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 0,00 107,44 12 1.289,28 6.446,40 

2003 0,00 111,75 12 1.341,00 6.705,00 

2004 1.500,00 117,34 12 1.408,08 7.040,40 

2005 1.800,00 122,03 12 1.464,36 7.321,80 

2006 0,00 126,91 12 1.522,92 7.614,60 

2007 0,00 131,99 12 1.583,88 7.919,40 

2008  

 
0,00 

135,95 
(μέχπι 30/9/2008) 

9 1.223,55 6.117,75 

138,67 
(από 1/10/2008) 

3 416,01 2.080,05 

2009 1.800,00 360,00 14 5.040,00 25.200,00 

2010 1.800,00 360,00 14 5.040,00 25.200,00 

2011 0,00 
Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 

Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθεηη 

Διζθοπά 1.747,26 8.736,30 
138,67 13,87 12 6 

2012 0,00 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 

2013 0,00 138,67 13,87 12 12 1.830,48 9.152,40 

2014 2.500,00 500,00 0,00 14 0 7.000,00 35.000,00 

2015 2.500,00 500,00 0,00 14 0 7.000,00 35.000,00 

2016 0,00 138,67 13,87 6 6 1.747,26 8.736,30 

Σύνολο  207.422,80 

 

Γηα ηα έηε 2004 θαη 2005 ν αζθαιηζκέλνο απαζρνιήζεθε σο κηζζσηφο, φκσο κε ην ηζρχνλ ηφηε 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο ειεχζεξνπ επαγγεικαηία ζε 12κελε βάζε. Μηζζσηή 

απαζρφιεζε πξνθχπηεη θαη γηα ηα έηε 2009, 2010, 2014 θαη 2015 νπφηε θαηαβιήζεθε ζπλνιηθή 

εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε χςνπο 20% (6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ 

εξγνδφηε) επί ησλ απνδνρψλ, ελψ θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη επί ησλ δψξσλ 

ενξηψλ θαη επηδφκαηνο αδείαο (εηζθνξέο ζε 14κελε βάζε) 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/6/2016, δειαδή γηα 174 κήλεο, έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

€207.422,80 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €1.192,09 (€207.422,80 / 174 

κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €448,94 (€1.192,09 x 37,66%). 

 

Παπάδειγμα 5 

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΑΤ, έρνληαο ζπκπιεξψζεη 37 έηε αζθάιηζεο 3 κήλεο θαη 2 εκέξεο 

αζθάιηζεο, πξφθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί απφ 1/7/2016 έρνληαο θαηαβάιιεη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο κέρξη θαη 30/6/2016. Ο ελ ιφγσ αζθαιηζκέλνο έρεη απαζρνιεζεί γηα έλα ρξνληθφ 
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δηάζηεκα σο έκκηζζνο θαη γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν έρεη θαηαβάιιεη εηζθνξέο ειεχζεξνπ 

επαγγεικαηία. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλνληαη 

νη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/6/2016. 

 

 

Γηα ηα έηε 2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2014, 2015 θαη 2016 ν αζθαιηζκέλνο 

απαζρνιήζεθε σο κηζζσηφο. Γηα ηα δηαζηήκαηα απηά ν αζθαιηζκέλνο θαηέβαιε σο κεληαία 

εηζθνξά έλα ζηαζεξφ πνζφ ζε 12κελε βάζε θαη ν εξγνδφηεο κεληαία εηζθνξά χςνπο 13,33% επί 

ησλ απνδνρψλ ζε 14κελε βάζε.  

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 30/6/2016, δειαδή γηα 174 κήλεο έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

€334.352,10 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €1.921,56 (€334.352,10 / 174 

κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €723,66 (€1.921,56 x 37,66%). 

 

 

Παπάδειγμα 6 

Νένο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΜΔΓΔ ππνβάιιεη αίηεκα ζπληαμηνδφηεζεο κε έλαξμε 

ζπληαμηνδφηεζεο απφ 1/1/2021 (ζπληαμηνδφηεζε κε 15 έηε αζθάιηζεο ζην 67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο). 

Έηορ 
Μηνιαίορ 

Μιζθόρ 

Ποζό Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 

Αζθαλιζμένος 

Μήνερ  

Καηαβολήρ 

Διζθοπά 

Δπγοδόηη 

Μήνερ 

Καηαβο-

λήρ 

ςνολικό 

Ποζό 

Καηαβλη-

θένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 1.200,00 126,60 12 159,96 14 3.758,64 18.793,20 

2003 0,00 

126,60 

(Α΄ εξάμηνο) 
6 0 0 1.519,20 7.596,00 

139,30 

(Β΄ εξάμηνο) 
6 0 0 1.671,60 8.358,00 

2004 1.500,00 149,10 12 199,95 14 4.588,50 22.942,50 

2005 1.900,00 158,00 12 253,27 14 5.441,78 27.208,90 

2006 2.200,00 167,50 12 293,26 14 6.115,64 30.578,20 

2007 0,00 177,60 12 0 0 2.131,20 10.656,00 

2008  0,00 188,30 12 0 0 2.259,60 11.298,00 

2009 0,00 188,30 12 0 0 2.259,60 11.298,00 

2010 2.400,00 188,30 12 319,92 14 6.738,48 33.692,40 

2011 2.700,00 

Κύπια 

Διζθοπά 

Ππόζθε

ηη 

Διζθο-

πά 

Κύπια 

Διζθο-

πά 

Ππό-

ζθεηη 

Διζθο

-πά 

359,91 14 7.298,34 36.491,70 

188,30 0 12 0 

2012 0,00 188,30 13,87 12 12 0 0 2.426,04 12.130,20 

2013 0,00 188,30 13,87 12 12 0 0 2.426,04 12.130,20 

2014 3.200,00 188,30 0 12 0 426,56 14 8.231,44 41.157,20 

2015 3.500,00 188,30 0 12 0 426,56 14 8.791,30 43.956,50 

2016 0,00 188,30 0 6 6 479,88 0 1.213,02 6.065,10 

Σύνολο 334.352,10 

ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω



[16] 

 

Ο ελ ιφγσ αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαβάιεη εηζθνξέο απφ 1/1/2005 έσο 31/12/2020 σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο, ζπλεπψο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλεηαη ην ζχλνιν 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο.  

 

Έηορ 

Αζθαλιζηική 

Καηηγοπία ή 

Μηνιαίο 

Διζόδημα 

Ποζό 

Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 

Μήνερ  

Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2005 610,15 73,22 12 878,64 4.393,20 

2006 634,55 76,15 12 913,80 4.569,00 

2007 659,95 66,00 12 792,00 3.960,00 

2008 
(μέχπι 30/9/2008) 

679,75 135,95 9 1.223,55 6.117,75 

2008 
(από 1/10/2008) 

693,35 138,67 3 416,01 2.080,05 

2009 693,35 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2010 693,35 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2011 
(μέχπι 30/6/2011) 

693,35 138,67 6 832,02 4.160,10 

2011 
(από 1/7/2011) 

852,63 170,53 6 1.023,18 5.115,90 

2012 852,63 170,53 12 2.046,36 10.231,80 

2013 852,63 170,53 12 2.046,36 10.231,80 

2014 852,63 170,53 12 2.046,36 10.231,80 

2015 1.010,86 202,17 12 2.426,04 12.130,20 

2016 1.010,86 202,17 12 2.426,04 12.130,20 

2017 586,00 117,20 12 1.406,40 7.032,00 

2018 586,00 117,20 12 1.406,40 7.032,00 

2019 586,00 117,20 12 1.406,40 7.032,00 

2020 586,00 117,20 12 1.406,40 7.032,00 

Σύνολο  130.120,20 

 

Γηα ηα έηε 2005, 2006 ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαβάιιεη κεησκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηά 

40% θαη γηα ην 2005 θαηά 50% (αζθαιηζκέλνο θάησ 5εηίαο), θαη ζπλεπψο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε κεησκέλε αζθαιηζηηθή εηζθνξά. Δπίζεο, γηα ηα έηε 

απφ ην 2017 έσο ην 2020 ν ππνινγηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γίλεηαη επί ηνπ εηζνδήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 39 ηνπ λ.4387/2016 θαη ζεσξνχκε φηη έρεη θαηαβιεζεί 

εηζθνξά ζην θαηψηαην φξην εηζνδήκαηνο ησλ €586,00. 

πλεπψο απφ 1/1/2005 έσο θαη 31/12/2020, δειαδή γηα 180 κήλεο, έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

€130.120,20 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €722,89 (€130.120,20 / 180 

κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €83,49 (€722,89 x 11,55%). 

ην αλσηέξσ παξάδεηγκα, εάλ ν αζθαιηζκέλνο ζπληαμηνδνηεζεί κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62
νπ

 

έηνπο ηεο ειηθίαο (κεησκέλε ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο βάζεη ηνπ λ.2084/1992 θαηά 1/200 γηα θάζε 

κήλα πνπ ππνιείπεηαη κέρξη ην 67
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο θαη κέρξη 60 κήλεο), ην πνζφ ηεο 
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αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο δελ κεηψλεηαη (κεηψλεηαη ην πνζφ ηεο δηθαηνχκελεο εζληθήο ζχληαμεο 

βάζεη ησλ άξζξσλ 7 θαη 27 ηνπ λ.4387/2016). 

 

 

Παπάδειγμα 7 

Παιαηφο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΣΜΔΓΔ κε 25 έηε αζθάιηζεο (κηζζσηνχ θαη ειεχζεξνπ 

επαγγεικαηία) ππνβάιιεη αίηεκα ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο κε έλαξμε ζπληαμηνδφηεζεο 

απφ 1/1/2017, κε βαζκφ αλαπεξίαο 70%. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 1/1/2002 έσο 31/12/2016 

(180 κήλεο). 

Έηορ 
Μηνιαίορ 

Μιζθόρ 

Ποζό 

Μηνιαίαρ 

Διζθοπάρ 

Μήνερ  

Καηαβολήρ 

ςνολικό Ποζό 

Καηαβληθένηων 

Διζθοπών 

ςνηάξιμερ 

Αποδοσέρ 

2002 0,00 107,44 12 1.289,28 6.446,40 

2003 0,00 111,75 12 1.341,00 6.705,00 

2004 0,00 117,34 12 1.408,08 7.040,40 

2005 0,00 122,03 12 1.464,36 7.321,80 

2006 0,00 126,91 12 1.522,92 7.614,60 

2007 1.500,00 300 14 4.200,00 21.000,00 

2008 
(μέχπι 30/9/2008) 

0,00 135,95 9 1.223,55 6.117,75 

2008 
(από 1/10/2008) 

0,00 138,67 3 416,01 2.080,05 

2009 0,00 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2010 0,00 138,67 12 1.664,04 8.320,20 

2011 1.500,00 300 14 4.200,00 21.000,00 

2012 1.600,00 320 14 4.480,00 22.400,00 

2013 1.700,00 340 14 4.760,00 23.800,00 

2014 1.800,00 360 14 5.040,00 25.200,00 

2015 1.900,00 380 14 5.320,00 26.600,00 

2016 2.000,00 400 14 5.600,00 28.000,00 

Σύνολο  227.966,40 

 

πλεπψο απφ 1/1/2002 έσο θαη 31/12/2016, δειαδή γηα 180 κήλεο έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά 

€227.966,40 θαη νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε €1.266,48 (€227.966,40 / 180 

κήλεο).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζε €261,91 (€1.266,48 x 20,68%).  

Σν πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο δελ κεηψλεηαη παξά ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ 80%. ηελ πεξίπησζε απηή ζα κεησζεί ην πνζφ ηεο δηθαηνχκελεο εζληθήο ζχληαμεο 

βάζεη ησλ άξζξσλ 7 θαη 27 ηνπ λ.4387/2016. 

ην αλσηέξσ παξάδεηγκα εάλ ν αζθαιηζκέλνο ππέβαιε αίηεκα γηα ζπληαμηνδφηεζε κε ηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.612/1977, νη κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο δελ κεηαβάιινληαη φκσο ην πνζφ ηεο 

αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο ζα ππνινγηζηεί κε ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ησλ 35 εηψλ αζθάιηζεο. 
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πλεπψο ν αζθαιηζκέλνο ζα ιάβεη ζηελ πεξίπησζε απηή αληαπνδνηηθή ζχληαμε χςνπο €428,20 

(€1.266,48 x 33,81%).  

 

Δ) ΠΛΑΜΑΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ  

 

Ωο ζπληάμηκεο απνδνρέο, πνπ αθνξνχλ ρξφλν αζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πιαζκαηηθφο κεηά 

απφ θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ εμαγνξάο, νξίδεηαη ην πνζφ πνπ ζα απνηεινχζε ηνλ 

αζθαιηζηέν κηζζφ-εηζφδεκα αλ εθιακβαλφηαλ σο μηνιαία ειζθοπά ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε γηα 

ηελ εμαγνξά θάζε κήλα αζθάιηζεο.  

Ζ πνζνζηηαία έθπησζε πνπ παξέρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ εμαγνξάο ζε πεξίπησζε εθάπαμ 

θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ. 

Γειαδή νη ζπληάμηκεο απνδνρέο ππνινγίδνληαη ζην αξρηθφ πνζφ εμαγνξάο, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

έθπησζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην ππνινγηδφκελν πνζφ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ, πνπ αθνξνχλ ρξφλν 

αζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πιαζκαηηθφο, ζα ζπλππνινγηζζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο εθφζνλ ε αίηεζε αλαγλψξηζεο έρεη ππνβιεζεί απφ ην έηνο 2002 θαη 

εθεμήο θαη ζα πξνζαπμεζεί θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ απφ ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

εμαγνξάο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο.  

 

Πιαζκαηηθφο ρξφλνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο εμαγνξά (π.ρ. ρξφλνο επηδφηεζεο ιφγσ αζζέλεηαο, 

ρξφλνο επηδφηεζεο ιφγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο) δελ ζπλππνινγίδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ 

ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο, δειαδή δελ ζπλππνινγίδεηαη νχηε ζηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο νχηε 

ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ (άξζξν 28 παξ.2.δ ηνπ λ.4387/2016). 

 

Παπάδειγμα 1: 

Αζθαιηζκέλνο κηζζσηφο έρεη αλαγλσξίζεη, ην έηνο 2014, 12 κήλεο απφ ρξφλν ζπνπδψλ 

θαηαβάιινληαο 167,85 επξψ γηα θάζε κήλα εμαγνξάο, ζπλνιηθά 2.014,20 επξψ. Οη απνδνρέο επί 

ησλ νπνίσλ ζεσξνχκε φηη θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 12 πιαζκαηηθνχο 

κήλεο ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο: 

167,85/20% = 839,25  επξψ γηα θάζε κήλα εμαγνξάο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν πνζφ ησλ απνδνρψλ ησλ 12 πιαζκαηηθψλ κελψλ (12*839,25=10.071) ζα 

πξνζαπμεζεί θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο, απφ ην έηνο 2014 έσο ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζα 
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ιεθζεί ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο αληαπνδνηηθήο 

ζχληαμεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 

 

Παπάδειγμα 2: 

Αζθαιηζκέλνο κηζζσηφο κε πιήξε απαζρφιεζε θαη κεληαίεο απνδνρέο 1.000 επξψ, αλαγλσξίδεη 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2018, 18 κήλεο απφ ρξφλν ζπνπδψλ θαηαβάιινληαο γηα θάζε κήλα εμαγνξάο ην 

20% επί ησλ απνδνρψλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπ, ζπλνιηθά 

18*1.000*20%=3.600 επξψ. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζφ ησλ απνδνρψλ ησλ 18 πιαζκαηηθψλ κελψλ 

(1.000*18=18.000) ζα πξνζαπμεζεί θαηά ηελ εηήζηα κεηαβνιή κηζζψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο,  απφ ην έηνο 2018 έσο ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζα ιεθζεί ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 

 

Σ) ΑΗΣΖΔΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΔΝΣΟ ΣΖ 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 13.5.2016 ΔΩ 31.12.2018 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ππνβάιινληαη εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

απφ 13.5.2016 έσο 31.12.2018 εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ.2 ηνπ λ.4387/2016. 

χκθσλα κε απηέο γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ 13.5.2016 έσο 31.12.2016, εάλ ην 

θαζαξφ πξν θφξνπ πνζφ ηεο απνλεκνκέλεο ζχληαμεο κε βάζε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην (δειαδή 

ην αθαζάξηζην πνζφ ζχληαμεο αθαηξνπκέλσλ ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη κε ην 

άξζξν 44 παξ.10 ηνπ λ.3986/2011, ηεο εηζθνξάο ηνπ άξζξνπ 44 παξ.11 ηνπ λ.3986/2011 θαη ηεο 

εηζθνξάο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φπσο απηή ππνινγίδεηαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.4387/2016) 

ππνιείπεηαη ηνπ θαζαξνχ πξν θφξνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ ζα ειάκβαλαλ κε βάζε ην 

πξνγελέζηεξν αλά αζθαιηζηηθφ θνξέα λνκνζεηηθφ πιαίζην (δειαδή ην αθαζάξηζην αλά 

αζθαιηζηηθφ θνξέα πνζφ ζχληαμεο αθαηξνπκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ γηα ηελ Δηζθνξά Αιιειεγγχεο 

πληαμηνχρσλ, ηεο εηζθνξάο ηνπ άξζξνπ 44 παξ.11 ηνπ λ.3986/2011, ηεο εηζθνξάο ηνπ 

λ.4024/2011 (άξζξν 2 παξ.1 θαη 2), ηνπ λ.4051/2012 (άξζξν 6 παξ.1), ηεο ΤΑ 476/2012 (ΦΔΚ 

Β΄499) θαη ηνπ λ.4093/2012 (άξζξν πξψην παξ. ΗΑ ππνπαξ.ΗΑ5 πεξ.1 θαη παξ.Β ππνπαξ.Β3 πεξ.α) 

θαη ηεο εηζθνξάο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φπσο απηή ππνινγίδεηαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

λ.4387/2016), ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 20%, ην ήκηζπ ηεο δηαθνξάο θαηαβάιιεηαη σο πξνζσπηθή 
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δηαθνξά. Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ εληφο ηνπ 2017, αληίζηνηρα θαηαβάιιεηαη σο 

πξνζσπηθή δηαθνξά ην έλα ηξίην (1/3) ηεο αλσηέξσ δηαθνξάο ελψ γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ εληφο ηνπ 2018 θαηαβάιιεηαη σο πξνζσπηθή δηαθνξά ην έλα ηέηαξην (1/4) ηεο 

δηαθνξάο απηήο. 

εκεηψλνπκε φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ 

αλαπεξίαο. 

 

Παπάδειγμα: 

Μηζζσηφο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κε πιήξε απαζρφιεζε απφ ην 2002 κέρξη ηελ 31.7.2017. Τπνβάιιεη 

αίηεκα ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο ηελ 1.8.2017 ζε ειηθίαο 63 εηψλ θαη 40 πξαγκαηηθά έηε 

αζθάιηζεο (θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηεο αζθάιηζεο ηνπ ην πνζνζηφ ησλ εηζθνξψλ ππέξ Κιάδνπ 

χληαμεο δελ μεπέξαζε ην 6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδφηε). ηελ 

πεξίπησζε απηή, δεδνκέλεο ηεο πξφβιεςεο ηνπ άξζξνπ 94, παξ. 2, ηνπ λ.4387/2016, πξέπεη λα 

γίλνπλ δχν ππνινγηζκνί : έλαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηελ 31.12.2014 ζην ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ θαη ν δεχηεξνο ζχκθσλα κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016. 

Έζησ εμαγφκελν θαζαξφ πξν θφξνπ πνζφ ζχληαμεο πνπ ζα ιάκβαλε κε βάζε ην πξνγελέζηεξν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην : 1.200 επξψ. 

Έζησ θαζαξφ πξν θφξνπ πνζφ ζχληαμεο κε βάζε ην λ.4387/2016 (εζληθή θαη αληαπνδνηηθή):   

840 επξψ. 

Γηαθνξά ησλ δχν πνζψλ ζχληαμεο : 360 επξψ. 

Πνζνζηηαία δηαθνξά ησλ δχν ζπληάμεσλ 360/1200 = 30% . 

Δπεηδή ε δηαθνξά είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 20% ζα θαηαβιεζεί σο πξνζσπηθή δηαθνξά ην εμήο πνζφ: 

360/3=120 επξψ. 

Σειηθφ πνζφ ζχληαμεο: 840+120=960 επξψ. 

Σν επηπιένλ πνζφ ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ησλ 120 επξψ ζα ζπκςεθίδεηαη θαη’ έηνο θαη κέρξη 

ηελ πιήξε εμάιεηςή ηνπ κε ηελ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ. 

 

Ε) ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΠΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΑΣΤΥΖΜΑ Ζ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΘΔΝΔΗΑ 

ηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο πνπ νθείιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ή 

επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, ην πνζφ ηεο ζχληαμεο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην δηπιάζην πνζφ ηεο εζληθήο ζχληαμεο γηα είθνζη έηε αζθάιηζεο, ην νπνίν ζήκεξα 

αληηζηνηρεί ζε 768 επξψ (άξζξν 31 παξ. 2 ηνπ λ.4387/2016).  
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Παπάδειγμα 1: 

Αζθαιηζκέλνο ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 85% πνπ 

νθείιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ηελ 1.12.2020. Έρεη ζπκπιεξψζεη ην 34
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη 

3 έηε αζθάιηζεο.  

πληάμηκεο απνδνρέο : 28.800/36=800 επξψ. 

Ζ εζληθή ζχληαμε πνπ δηθαηνχηαη αληηζηνηρεί ζε 345,60 επξψ.  

Ζ αληαπνδνηηθή ζχληαμε πνπ ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ ηνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

αζθάιηζεο ηνπ είλαη 800*2,31%(πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ησλ 3 εηψλ αζθ.)=18,48 επξψ. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ζχληαμεο ππνινγίδεηαη ζε 345,60+18,48=364,08 επξψ. 

Δπεηδή φκσο ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δηθαηνχηαη δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ 768 επξψ, 

ηειηθά ζα ιάβεη σο ζχληαμε ην πνζφ ησλ 768 επξψ, ην νπνίν αλαιχεηαη ζε εζληθή ζχληαμε χςνπο 

345,60 επξψ θαη αληαπνδνηηθή ζχληαμε χςνπο 422,40 επξψ. 

 

Παπάδειγμα 2: 

Μηζζσηφο ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 80% πνπ νθείιεηαη ζε 

εξγαηηθφ αηχρεκα ηελ 1.1.2019. Έρεη ζπκπιεξψζεη ην 54
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη 34 έηε 

αζθάιηζεο.  

Απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ χληαμεο απφ 1.1.2002 έσο 

31.12.2018 : 295.800 επξψ. 

Υξφλνο αζθάιηζεο απφ 1.1.2002 έσο 31.12.2018 : 204 κήλεο. 

Άξα, πληάμηκεο Απνδνρέο = 295.800/204=1450 επξψ. 

Ανταποδοτική Σύνταξη: 1450*30,63%(πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ησλ 34 εηψλ αζθ.)=444,14 επξψ  

Ο ίδηνο ζα δηθαησζεί θαη εζληθή ζχληαμε χςνπο 384 επξψ. 

Ζ ζπλνιηθή ζχληαμε ηνπ αλέξρεηαη ζε 384+414,14=798,14 επξψ. 

 

 

ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ 

 

Απφ 13.5.2016 καηαπγούνηαι όλερ οι διαηάξειρ πος πποέβλεπαν διαθοπεηικό ηπόπο 

ςπολογιζμού ηηρ ζύνηαξηρ, καηώηαηο όπιο και ανώηαηο όπιο κύπιαρ ζύνηαξηρ ιφγσ γήξαηνο, 

αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ . 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Πξνβιέπεηαη θαηψηαην φξην κφλν ζηελ πεξίπησζε ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξίαο 

ζπλεπεία εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο (άξζξν 31, παξ.2). ηελ πεξίπησζε 
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απηή ην πνζφ ηεο ζχληαμεο (ήηνη άζξνηζκα εζληθήο θαη αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνζαπμήζεσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 30 ή ιφγσ παξάιιειεο 

απαζρφιεζεο) δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην δηπιάζην ηεο εζληθήο 

ζχληαμεο γηα 20 έηε αζθάιηζεο, φπσο απηφ θάζε θνξά νξίδεηαη, (ήηνη 384*2=768 επξψ). 

Δλλνείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ εμάγεηαη βάζεη εηψλ αζθάιηζεο θαη 

ζπληαμίκσλ απνδνρψλ είλαη ππέξηεξν ηνπ αλσηέξσ πνζνχ ηζρχεη ην ππέξηεξν απηφ πνζφ . 

 

                                    ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ, 

                            ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΓΓΔΤΖ 

 

                              ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 

Δζωη. Γιανομή: 

1.Γπαθείο κ. Τθςποςπγού  

2.Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα Κ.Α. 

3.Γπαθείο κ. Γεν. Γ/νηή Κ.Α. 

4. Γπαθείο καρ. Γεν. Γ/νηπιαρ Ο.Τ. 

5.Γ/νζη ΚΑΑΑ (Γ14) 

6. Γ/νζη ΚΑΜΑ (Γ13) 

7. Γ/νζη Ππόζθεηηρ Αζθ/ζηρ (Γ15) 

8. Γ/νζη Γιαδοσικήρ Αζθ/ζηρ (Γ16) 
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