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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Ο συνάδελφος Γιώργος Κοσκολέτος, συνταξιούχος και μέλος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ», στον εργασιακό του βίο υπήρξε προϊστάμενος υπηρεσίας στον ΟΣΕ.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας για την πανδημία του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ,
δούλεψε με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις του για την κατάσταση και την
πορεία των συντάξεων από το 2010 και μετά.
Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ευχαριστεί τον συνάδελφο Κοσκολέτο γι’ αυτή την
αξιόλογη δουλειά που έκανε, που με απόλυτη ακρίβεια καταγράφει την πορεία κατακρεούργησης που υπεστήκαμε στις συντάξεις μας κύριες και επικουρικές από όλες τις κυβερνήσεις.
Το σωματείο μας επιθυμεί η μελέτη του συναδέλφου να γίνει κτήμα όλων
των μελών της κι όχι μόνο.
Η γνώση αυτών των στοιχείων είναι μια συμβολή για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των συνταξιούχων και αποδεικνύει πως οι συνταξιούχοι ήταν τα
μόνιμα υποζύγια των αντισυνταξιουχικών τους πολιτικών όλων των κυβερνήσεων.
Δίνουμε, λοιπόν, αυτή τη μελέτη στη δημοσιότητα μέσω και της εφημερίδας μας ως ειδικό ένθετο και φυσικά θα είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική
μορφή στο site του σωματείου μας www.trenotita.gr.
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Α.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.- ΤΑΠΟΤΕ
α.- Το ΤΑΠΟΤΕ συστάθηκε με τον Α.Ν. 1718/1939 υπό τον τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»,
το δε καταστατικό του εγκρίθηκε με την αριθ. 36360/Σ.1181/1943 Υ.Α.
(ΦΕΚ215/Β/27.11. 1943).
β.- Το έτος 1949 με την παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.Δ.1049 (ΦΕΚ195/
Α/1.9.1949) μετονομάστηκε και λειτούργησε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
γ.- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού του ΤΑΠΟΤΕ,
τις διατάξεις του Ν.Δ. 774/1970 (ΦΕΚ290/Α/31.12.1970) και του Ν.Δ.1342
(ΦΕΚ31/Α/5.2.1973) στην ασφάλισή του είχε υπαχθεί το πιο κάτω προσωπικό:
(1).- Το προσωπικό του ΟΤΕ και σύμφωνα με Νόμο 2257/1994 (ΦΕΚ197/
Α/23.11.1994) το προσωπικό των θυγατρικών και λοιπών εταιριών του Οργανισμού.
(2).- Το προσωπικό του Ταμείου.
(3).- Το προσωπικό των ΕΛΤΑ, σύμφωνα με το Ν.Δ.774/1970.
(4).- Το Προσωπικό του ΟΣΕ, το οποίο, σύμφωνα με το Ν.Δ.1342/1973, χωρίστηκε σε 4 κατηγορίες:
(α).- Στο προσωπικό των τέως Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους
(ΣΕΚ), που μεταφέρθηκε στον ΟΣΕ την 1.1.1971 και είχε συμπληρώσει κατά
την 31.12.1970 δεκαπενταετή συντάξιμη υπηρεσία στους ανωτέρω σιδηροδρόμους, εξακολούθησε να διέπεται 19.93 από το συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Δημοσίου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι (πολιτικοί και στρατιωτικοί) δεν πλήρωναν εισφορές για το χρόνο που αυτοδικαίως ελαμβάνετο υπόψη ως συντάξιμος. Εξαίρεση καθιέρωσε ο Νόμος 1405/1983 (ΦΕΚ180/Α/ 1302.1983)
αποκλειστικά και μόνο για την αναγνώριση, ως συντάξιμης της απασχόλησης,
που έλαβε χώρα εκτός Δημοσίου ή ΝΠΔΔ για την οποία ο ενδιαφερόμενος
είχε υπαχθεί σε οργανισμό κύριας ασφάλισης. Στο καθεστώς αυτό της ατελούς
συνταξιοδοτικής προστασίας επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές με τους πιο κάτω
Νόμους:
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Ι.- Ο Νόμος 1902/1990 (ΦΕΚ138/Α/17.10.1990) με το άρθρο 6 καθιέρωσε
εισφορά ασφαλισμένου για τους προσληφθέντες στο Δημόσιο από 1.10.1990
στις συντάξιμες αποδοχές και ποσοστό ίσο με αυτό που ισχύει κάθε φορά στο
ΙΚΑ για τους ασφαλισμένους στην κοινή ασφάλιση (6,67%).
ΙΙ.- Ο Νόμος 2084/1992 (ΦΕΚ165/Α/07.10.1992) με το άρθρο 20 επεξέτεινε
την υποχρέωση καταβολής εισφορών από 01.01.1993 και στους μέχρι
30.09.1990 προσληφθέντες στις συντάξιμες αποδοχές ως ακολούθως:
Από 01.01.1993 σε ποσοστό 3%
Από 01.01.1994 σε ποσοστό 5% και
Από 01.01.1995 σε ποσοστό ίσο με αυτό που ισχύει κάθε φορά στο ΙΚΑ,
για τους ασφαλισμένους στην κοινή ασφάλιση (6,67%).
(β).- Στο προσωπικό των τέως ΣΕΚ, που μεταφέρθηκε στον ΟΣΕ την
1.1.1971 και δεν είχε συμπληρώσει κατά την 31.12.1970 δεκαπενταετή συντάξιμη υπηρεσία στους ανωτέρω σιδηροδρόμους, που υπήχθη από την ανωτέρω ημερομηνία στην ασφάλιση Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης
Προσωπικού ΟΤΕ, με τις εισφορές που προέβλεπε το καταστατικό του Ταμείου,
υπολογιζόμενες επί του συνταξίμου μισθού, όπως αυτός καθορίζεται από το
άρθρο 4 του Ν.Δ.3395/1955 (ΦΕΚ276/Α/08.10.1955) και επί πλέον η εισφορά
ασφαλισμένου βάρυνε τον ΟΣΕ, σύμφωνα με την αριθμ.1139/13.06.1973 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ)- Στο από 1.1.1971 και εφεξής προσλαμβανόμενο προσωπικό του ΟΣΕ,
για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, καθώς και το έκτακτο για διάστημα
πλέον των 6 μηνών, το οποίο υπήχθη στην ασφάλιση του ΤΑΠΟΤΕ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Καταστατικού του. Οι εισφορές υπολογίζονται επί των
πραγματικών καταβαλλομένων τακτικών μηνιαίων αποδοχών, καθώς και των
δώρων εορτών, Πάσχα και επιδόματος αδείας.
(δ).- Στο έκτακτο προσωπικό πρόσκαιρης απασχόλησης που δεν υπερέβαινε το 6μηνο, το οποίο υπήγετο στην ασφάλιση του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις αυτού.
(ε).- Με το Νόμο 2084/1992 (ΦΕΚ165/Α/07.10.1992) δημιουργήθηκε μια
πέμπτη κατηγορία ασφαλισμένων στο ΤΑΠΟΤΕ και αφορά τους ασφαλιζόμενους για πρώτη φορά από 01.01.1993, με συνολικό ποσοστό κύριας ασφάλισης 30%, από το οποίο:
6,67 % για τους ασφαλισμένους : Υπολογίζονται σε όλες τις αποδοχές.
13,33% για τους εργοδότες
: Υπολογίζονται σε όλες τις αποδοχές.
10% για το κράτος : Υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, χωρίς να
υπερβαίνει το διπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων. Η τελευταία αυτή διάταξη αντικαταστάθηκε με
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την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ48/Α/12.02.
2004) και ορίστηκε ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκταπλάσιο του κατά το
έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ωστόσο η εισφορά αυτή του
κράτους έπαυσε να ισχύει από 01.01.2003, με την παράγραφο 4 του άρθρου
4 του Νόμου 3029 (ΦΕΚ160/Α/11.07.2002) για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και για τα
Ταμεία που εντάσσονται σ’ αυτό.
δ.- Η βάση υπολογισμού των εισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού του ΤΑΠΟΤΕ, ήταν το σύνολο των τακτικών μηνιαίων αποδοχών
κάθε ασφαλισμένου, καθώς και των επιδομάτων. που η καταβολή τους επαναλαμβανόταν σταθερά. Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται και οι παγίως χορηγούμενες προσαυξήσεις του βασικού μισθού, καθώς και τα δώρα
εορτών, Πάσχα και αδείας. Τα ποσοστά ασφάλισης από την ίδρυση του Ταμείου και μετά παρατίθενται στη συνέχεια:
(1).- Στο άρθρο 11 του καταστατικού του Ταμείου ορίζεται ότι οι εισφορές
του Εργοδότη ανέρχονται σε ποσοστό 10% και οι εισφορές του εργαζομένου
σε ποσοστό 2%..
(2).- Από 01.10.1973 με το Ν.Δ 146/1973 (ΦΕΚ220/Α/20.09.1973) καθορίστηκε εισφορά του Εργοδότη σε 12,50%.
(3).- Με το Π.Δ.208/1990 (ΦΕΚ80/Α/13.06.1990) καθορίστηκαν οι εισφορές
Εργοδότη και Εργαζόμενου, ως ακολούθως:
ΑΠΟ 01.06.1990
ΕΡΓΟΔΟΤΗ = 18% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 4%
ΑΠΟ 01.01.1991
ΕΡΓΟΔΟΤΗ = 24% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 6%
(4).- Από 01.01.1993, με το άρθρο 46 του Νόμου 2084/1992 (ΦΕΚ165/
Α/7.10.1992), καθορίστηκε η εργοδοτική εισφορά στα ειδικά ταμεία κύριας
ασφάλισης, μεταξύ των οποίων και στο ΤΑΠΟΤΕ, σε ποσοστό 22%, αλλά μεγαλύτερα ποσοστά προβλεπόμενα από τις καταστατικές διατάξεις των ταμείων εξακολουθούν να ισχύουν, δηλαδή ισχύει το 24% που αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο. Με το ίδιο άρθρο καθορίστηκε το ποσοστό εισφοράς των ασφαλισμένων στο ΤΑΠΟΤΕ σε ποσοστό 11% από 01.01.1995. Η προσαρμογή κατά τη τριετία (1993, 1994,1995) γίνεται ισόποσα (1/3) κατά έτος
με αρχή την 01.01.1993.
ΑΠΟ 01.01.1993
ΕΡΓΟΔΟΤΗ = 24%
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 7,67%
ΑΠΟ 01.01.1994
ΕΡΓΟΔΟΤΗ = 24%
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 9,34%
ΑΠΟ 01.01.1995
ΕΡΓΟΔΟΤΗ = 24%
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 11,00%
(5).- Με το Νόμο 3655/2008 (ΦΕΚ58/Α/03.04.2008) καθορίστηκε ότι ο κλάδος Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, αλλά και άλλων αυτοτελών Ταμείων Σύνταξης,
εντάσσονται από 01/08/2008 στον Κλάδο Σύνταξης Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ. Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του πιο πάνω Νόμου, μειώνονται ισόποσα
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και σταδιακά κάθε 3 χρόνια και μέσα σε μια δεκαετία, αρχής γενομένης από
01/01/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑΕΤΑΜ (Εγκύκλιοι ΙΚΑ 77/11.08.2008 και ΤΟΟ/500/ 572/1/01.03.2013), ως ακολούθως:
ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΡΓΟΔΟΤΗ = 21,3325% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 9,9175%
ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΡΓΟΔΟΤΗ = 18,6650% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 8,8350%
ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΡΓΟΔΟΤΗ = 15,9975% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 7.7525%
ΑΠΟ 01.01.2022 ΕΡΓΟΔΟΤΗ = 13,3300% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 6,6700%
(6).- Η πιο πάνω ρύθμιση ίσχυσε μέχρι 31/12/2016, καθώς από 01/01/2017
ίσχυσε το νομικό πλαίσιο, που καθόρισαν οι διατάξεις του άρθρου 38 παρ.1,4
και 5 του Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) (ΦΕΚ85/Α/12.05.2016),
σύμφωνα με τις οποίες το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έγινε ΕΦΚΑ και το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε
20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Κατ’ εφαρμογή των πιο πάνω εκδόθηκε η αριθ.
Φ.11321/οικ.45947/1757/19-12.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας
(ΦΕΚ 4458/Β/30.12.2016) και η ερμηνευτική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με αριθμό
15/Αριθ.Πρωτ./16.03.2017, που καθόρισαν τα ποσοστά ως ακολούθως:
ΑΠΟ 01.01.2017
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
= 17,33% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 8,29%
ΑΠΟ 01.01.2018
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
= 15,99% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 7,75%
ΑΠΟ 01.01.2019
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
= 14,67% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 7.22%
ΑΠΟ 01.01.2020
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
= 13,33% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = 6,67%
(7).- Για τους τακτικούς υπαλλήλους του ΤΑΠΟΤΕ, υπαγομένους στην κοινή
ασφάλιση του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ179/Α/21.06.1951), οι εισφορές ασφαλισμένου ανήρχοντο μέχρι 30.09.1990 στο 3% και από 01.10.1990 στο 6,67%,
(8).- Για τους απασχολουμένους στον ΟΤΕ, στις θυγατρικές και λοιπές εταιρείες του οργανισμού, η εισφορά εργοδότη αυξάνεται κατά μία (1) μονάδα
και ορίζεται σε 25% από 01.01.1993, σύμφωνα με την αριθ.77 εγκύκλιο του
ΙΚΑ (Αρθ.Πρωτ.Τ00/504/11.08.2008), χωρίς όμως αυτό να αντιστοιχίζεται με
κάποια διάταξη νόμου ή κανονισμού.
(9).- Μ τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 4670/2020 (Νόμος Βρούτση)
(ΦΕΚ43/Α/ 28.02.2020) ο ΕΦΚΑ μετονομάστηκε σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
2.- ΕΤΕΑΜ
α.- Η επικουρική ασφάλιση των μισθωτών, σε εθνική κλίμακα, έγινε με το
Νόμο 997/1979 (ΦΕΚ287/Α/28.12.1979), με τον οποίο συνεστήθη το Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΤΕΑΜ). Το ΤΕΑΜ, με το Νόμο 1358/1983
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(ΦΕΚ 64/Α/24.05.1983), συγχωνεύτηκε από 01.06.1983 στο ΙΚΑ, στο οποίο
συνεστήθησαν δύο ανεξάρτητοι τομείς:
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, για επικουρική σύνταξη μισθωτών ιδιωτικού τομέα.
ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, για επικουρική σύνταξη υπαλλήλων ΝΠΔΔ και αποτέλεσε νέο
χωριστό κλάδο ασφάλισης του Ιδρύματος με τον τίτλο Τομέας Επικουρικής
Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ),
β.- Το προσωπικό του ΟΣΕ υπήχθη στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ από
01.10.1984, σύμφωνα με το Π.Δ.400/1984 (ΦΕΚ140/Α/20.09.1984) και την εγκύκλιο του Ταμείου με αριθμό 8/1985. Στο Ταμείο αυτό υπάγεται και το έκτακτο προσωπικό , ενώ σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 1654/1986
(ΦΕΚ177/Α/24.11.1986) το προσωπικό του Οργανισμού που καλύπτεται από
δύο φορείς κύριας ασφάλισης (π.χ. οι διπλωματούχοι μηχανικοί που υπάγονται
στο ΤΣΜΕΔΕ) μπορούσε να ζητήσει την εξαίρεσή του από το ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ μέχρι
23.05.1987, δηλαδή εντός προθεσμίας έξι μηνών (Εγκύκλιος 190/1986).
γ.- Το έτος 1992 με το Νόμο 2084 (ΦΕΚ165/Α/7.10.1992) το ΕΤΕΑΜ συγχωνεύτηκε στο ΤΕΑΜ, αλλά με τις προϋποθέσεις ασφάλισης και συνταξιοδότησης που προέβλεπε το ΕΤΕΑΜ.
δ.- Το έτος 2002 με το Νόμο 3029 (ΦΕΚ160/Α/11.07.2002) ιδρύεται νέος
γενικός φορέας επικουρικής κάλυψης των μισθωτών που λειτουργεί με τη
μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΤΕΑΜ), που διέπεται από το σύνολο των διατάξεων του καταργουμένου ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.
ε.- Το έτος 2008 με το Νόμο 3655 (ΦΕΚ58/Α/03.04.2008) και ειδικότερα
των διατάξεων των άρθρων 84 & 86 από 1/8/2008 και μετά, ο ειδικός Τομέας
Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. -Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) εντάχθηκε
στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ως Τομέας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια με
την επωνυμία «Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» (Τ.Ε.Α.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ.).
στ.- Το έτος 2012 με το Νόμο 4052 (ΦΕΚ41/Α/01.03.2012) συστήθηκε το
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και εντάχθηκε σ’ αυτό, μεταξύ
άλλων, τόσο το ΕΤΕΑΜ, όσο και το ΤΕΑΔΥ στο οποίο είχε μεταφερθεί, σύμφωνα με την προηγούμενη ρύθμιση.
ζ.- Το έτος 2016 με το Νόμο Κατρούγκαλου 4387 (ΦΕΚ85/Α/12.05.2016)
και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 74 το ΕΤΕΑ μετονομάστηκε σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΑΕΠ)
η.- Το έτος 2020 με το Νόμο 4670 (ΦΕΚ43/Α/28.02.2020) και ειδικότερα
−8−
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των διατάξεων του άρθρου 1 το ΕΤΕΑΠ εντάχθηκε στον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με πλήρη οικονομική και λογιστική
αυτοτέλεια και αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης
για επικουρική σύνταξη σε όλες τις ομάδες, που δεν είναι υποχρεωτική η εν
λόγω ασφάλιση τους, όπως ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.
ι.- Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς
για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων
πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών
του εργαζομένου. Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας
εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την
1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου. Μετά το πέρας της εξαετίας (1-7-2020), το ποσοστό της μηνιαίας
εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015, δηλαδή
3%+3%.
3.- ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΤΕΚΑ)
α.- Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ξεκινά τη λειτουργία του το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), το οποίο συστάθηκε με τον
νόμο Χατζηδάκη 4826 (ΦΕΚ 160/Α/7.9.2021) «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για
τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες
ρυθμίσεις». Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με σκοπό τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης σε ασφαλισμένους και δικαιοδόχα πρόσωπα
για την κάλυψη των κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου. Η επίτευξη του σκοπού αυτού εξυπηρετείται μέσω
της εφαρμογής του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών, δηλαδή του οικονομικού εκείνου συστήματος λειτουργίας, με βάση το
οποίο οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αποταμιεύονται σε ατομικούς λογαριασμούς, επενδύονται προς όφελος του ασφαλισμένου και στηρίζουν το εισόδημά του κατά τον συνταξιοδοτικό βίο του.
β.- Στο νέο σύστημα θα εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι μισθωτοί του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί, που μπαίνουν
για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 01/01/2022. Επιπλέον από
01/01/2023 μπορούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα , αν το επιθυμούν, όλοι
−9−
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οι ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών (δηλαδή όσοι είναι γεννημένοι από
01/01/1987 και μετά). Όσοι εργάζονται ως και την τελευταία ημέρα του 2021
θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος του εργάσιμου βίου τους να ασφαλίζονται στο
υπάρχον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ (ΕΤΕΑΕΠ). Άμεσα
λοιπόν δημιουργείται μια νέα κατηγορία ασφαλισμένων, κατ’ αναλογία της
διάκρισης των ασφαλισμένων πριν και μετά το 1993.
γ.- Oι εισφορές στο νέο σύστημα παραμένουν ίδιες με τις σημερινές. Αναλυτικότερα για τους μισθωτούς έως τα μέσα του 2022 το ποσοστό είναι 6,5%
(3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο) και από τα μέσα του
2022 και ύστερα, το ποσοστό θα μειωθεί στο 6% (3% για τον εργοδότη και 3%
για τον εργαζόμενο).
δ.- Για τους μη μισθωτούς – αυτοαπασχολούμενους, το ποσό των εισφορών της επικουρικής προκύπτει μέσα από την ασφαλιστική κλάση στην οποία
υπάγεται ο κάθε ασφαλισμένος, όπως ισχύει και στο υφιστάμενο σύστημα.
ε.- Η ευθύνη της διαχείρισης και επένδυσης των εισφορών ανήκει αποκλειστικά στο νέο δημόσιο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης
(ΤΕΚΑ). Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει την επενδυτική στρατηγική του Ταμείου με την υποστήριξη Επενδυτικής Επιτροπής που θέτει τα αποδεκτά όρια
επενδυτικού κινδύνου, στη βάση του Κανονισμού Επενδύσεων του Ταμείου
και των ευρωπαϊκών κανονισμών & οδηγιών για τις επενδύσεις, περί διαφάνειας και διασποράς κινδύνου αγορών.
στ.- Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας το ΤΕΚΑ θα συνάψει προγραμματική
συμφωνία με την ΕΔΕΚΤ ΑΕ, δηλαδή την εταιρία του Δημοσίου που και σήμερα
επενδύει τα αποθεματικά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής.
ζ.- Κάθε ασφαλισμένος θα έχει τον ατομικό του λογαριασμό και θα μπορεί
να επιλέξει από έναν μικρό αριθμό προεπιλεγμένων επενδυτικών «προφίλ»
(συντηρητικό- ισορροπημένο- επιθετικό), όπου θα επενδυθούν οι εισφορές
του «ασφαλιστικού κουμπαρά» του. Θα έχει τη δυνατότητα ανά τακτά χρονικά
διαστήματα να αλλάζει προφίλ. Ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται για το συσσωρευμένο κεφάλαιο (εισφορές και αποδόσεις) μέσα από τον ατομικό του
λογαριασμό.
η.- Προβλέπεται κρατική εγγύηση για τις επικουρικές συντάξεις του νέου
συστήματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το κράτος εγγυάται ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν συμβεί με τις επενδύσεις ο ασφαλισμένος θα λάβει επικουρική σύνταξη ίση με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί σε πραγματικούς
όρους (λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό).
θ.- Οι συντάξεις των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν με το
ισχύον σύστημα θα υπολογίζονται με βάση τους σημερινούς κανόνες.
−10−
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ι.- Για τους συνταξιούχους δεν αλλάζει τίποτα. Οι συντάξεις του υφιστάμενου συστήματος είναι πλήρως διασφαλισμένες.
ια.- Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης 15 ετών ασφάλισης, οι καταβληθείσες
εισφορές επιστρέφονται στον ασφαλισμένο. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν
παρέχεται στο υφιστάμενο σύστημα. Πρόκειται για μια καινοτομία του νέου
συστήματος επικουρικής ασφάλισης.
ιβ.- Το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης ξεκινά τη
λειτουργία του με 40 χιλιάδες νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Ο
ασφαλισμένος μέσα από την ιστοσελίδα myteka.gov.gr και με τους κωδικούς
του ΤΑΧΙS θα έχει προσωποποιημένη πληροφόρηση για τον ατομικό του κουμπάρα, στα πρότυπα του σημερινού e-banking.
ιγ.- Σύμφωνα με πληροφορίες, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, προτεραιότητες στους πρώτους μήνες του 2022 είναι: το οργανόγραμμα του νέου ταμείου, ο κανονισμός λειτουργίας, η επικοινωνία με τους
ασφαλισμένους, η είσπραξη των εισφορών, ο ορισμός του πρώτου Δ.Σ του
ΤΕΑΚΑ και το επενδυτικό πρόγραμμα .Ειδικότερα για το έτος 2022 τα χρήματα
θα κατατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος με απόδοση 1,5%.
ιδ.- Το 2023 – 2024 θα δημιουργηθεί προκαθορισμένο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και από το 2025 θα είναι διαθέσιμα και πρόσθετα προγράμματα πέραν
του προεπιλεγμένου. Από το 2027 θα υπάρχει μητρώο εξωτερικών διαχειριστών. Ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του προγράμματός του ανά τριετία.
ιε.- Οι νέοι ως 35 ετών που εργάζονται ήδη και είναι ασφαλισμένοι στο
υφιστάμενο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και θα αποφασίσουν να μεταπηδήσουν στο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) θα
λάβουν κατά τη συνταξιοδότηση τους δύο επικουρικές συντάξεις, δηλαδή
σύνταξη και από τα δύο Ταμεία ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης, τις εισφορές και τους κανόνες που ισχύουν στο κάθε Ταμείο. Ο χρόνος ασφάλισης στο
παλαιό και το νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα αθροίζεται, προκειμένου
ο ασφαλισμένος να θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής (15ετία). Έτσι, ένας
30χρονος με 5 έτη ασφάλισης στο υφιστάμενο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
που μετακινείται στο ΤΕΚΑ, μετά από 10 έτη ασφάλισης στο ΤΕΚΑ θα έχει
αθροιστικά 15 έτη ασφάλισης στα δύο Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης και θα
θεμελιώνει δικαίωμα (15ετία) για σύνταξη και στο παλαιό και στο νέο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης. Ο νέος του παραδείγματος κατά τη συνταξιοδότησή
του (π.χ. στα 67 έτη και 42 χρόνια ασφάλισης) θα λάβει δύο συντάξεις:
(1).- Σύνταξη από το υφιστάμενο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, που αναλογεί στα 5 έτη ασφάλισης και στις εισφορές που κατέβαλλε σε αυτό..
(2).- Σύνταξη από το ΤΕΚΑ ανάλογη των κεφαλαίων που σωρεύτηκαν στον
−11−

POREIA SYNTAXEWN TELIKO Α_Layout 1 24/2/22 11:34 π.μ. Page 12

ατομικό λογαριασμό του στα 37 έτη ασφάλισης στο ΤΕΚΑ.
ιστ.- Η πρώτη επίπτωση που αφορά το κόστος μετάβασης, μετά από πίεση
των δανειστών, θα το πληρώσουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, που προσδοκούσαν
το κοινωνικό μέρισμα από το ετήσιο 0,5% του ΑΕΠ.
ιζ.- Η δεύτερη επίπτωση σχετίζεται με την υποβάθμιση των υφιστάμενων
επικουρικών, παρά το γεγονός ότι οι συντάξεις του υφιστάμενου συστήματος
– σύμφωνα με το νόμο - είναι πλήρως διασφαλισμένες, γιατί οι εισφορές των
νέων ασφαλισμένων θα πάψουν από 1/1/2022 να εισέρχονται στα αποθεματικά του ΕΤΕΑΕΠ. Το κόστος μετάβασης στο νέο σύστημα έχει υπολογισθεί
από 56 ως 78 δισεκατομμύρια. Με την πάροδο του χρόνου, αμυδρά στην αρχή
κι εντεινόμενα στη συνέχεια, το ΕΤΕΑΕΠ θα στερεύει από πόρους, όσο οι εργαζόμενοι θα συνταξιοδοτούνται και θα πάψουν να το χρηματοδοτούν. Επομένως τι θα γίνει εάν το 0,5% του ΑΕΠ (περίπτωση ιστ) δεν φθάνει να καλύψει
τη δαπάνη των συντάξεων; Στο ερώτημα αυτό ας μου επιτραπεί μία πρόβλεψη: «Θα γίνει υποχρεωτική μεταφορά των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ στο
ΤΕΚΑ ή θα νομοθετηθεί και πάλι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος την οποία
κατήργησε ο νόμος 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) και διατήρησε ο νόμος
4670/2020 (Νόμος Βρούτση)»..
ιη.- Μετά από 40 χρόνια ασφάλισης ένας εργαζόμενος του ιδιωτικού
τομέα, με 1.000 Ευρώ μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα τι ποσό θα έχει συγκεντρώσει «στον κουμπαρά του», καταβάλλοντας στο ΤΕΚΑ 840 Ευρώ ετησίως
(1.000Χ6%=60Χ14=840), με επιτόκιο 1,5%. Σύμφωνα με το συντελεστή κεφαλαιοποίησης χρονικής ροής.
(1+i)Λn -1
(Τ/Ρ, i, n ) = ---------------------I
(1+i)Λn -1
Τ = Ρ ---------------------I

λύνοντας τον τύπο ως προς `

b έχουμε

και αντικαθιστώντας τα δεδομένα

i = 1,5% ή 0, 0150
n = 40 χρόνια
P = 840
Έχουμε:
Τ= 840

(0,0150)Λn40 - 1
-------------------------- = 840,00 Χ (54,27) = 45.585,03
0,0150

ιθ.- Με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές των 45.585,03 Ευρώ, από τις
οποίες θα παρακρατηθεί μέχρι το 1% για το σχηματισμό αποθεματικού λει−12−
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τουργίας του ΤΕΚΑ. θα πρέπει να καθορισθεί το ποσό της σύνταξης, το οποίο
κατά το Υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να είναι αυξημένο από 43% έως 68%.
κ.- Στον αντίποδα της πιο πάνω αισιόδοξης πρόβλεψης υπάρχουν πολλές
απόψεις διακεκριμένων επιστημόνων, που ασχολούνται χρόνια με θέματα κοινωνικής ασφάλισης, όπως:
- Του καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλου, τις οποίες έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΥΠΕΚΚ και
- Του καθηγητή Σάββα Ρομπόλη και του συνεργάτη του Βασιλείου Μπέτση,
τις οποίες έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα ergasianet.g r
κα.- Ιδιαίτερο βάρος όμως πρέπει να δώσουμε στην έκθεση της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) , με ημερομηνία 5.4.2021, που έχει αναρτηθεί,
στην ιστοσελίδα http://www.opengov. gr/minlab/wp-content/ uploads/
downloads/2021/06. Στον ΠΙΝΑΚΑ 16 (βλέπε παρακάτω), εμφανίζονται παραδείγματα νέων ετησίων συντάξεων γήρατος, που πρέπει να εξετασθούν, αφού
ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις της ΕΑΑ.
«Η μέση ετήσια σύνταξη του υπό μελέτη συστήματος παρουσιάζεται μέσω
παραδειγμάτων, λόγω του ότι το σύστημα δεν έχει «ωριμάσει» πλήρως έως
το 2070. Οι επιμέρους πρωτοασφαλισμένες ομάδες από το 2022 και εφεξής
συμπληρώνουν κατά μέσο όρο τον ελάχιστο ή πλήρη χρόνο ασφάλισης σε
διαφορετικές χρονικές στιγμές και έχουν διαφορετική μέση πυκνότητα εισφορών (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι σε κοινά ή βαρέα επαγγέλματα).
Τα παραδείγματα των συντάξεων υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη:
• πλήρη απασχόληση, ώστε να προκύπτουν εντός του διαστήματος της
προβολής (το σύστημα αρχίζει να ωριμάζει στο τέλος της προβολής)
• τις δημογραφικές προβολές της EUROSTAT (Europop 2019), που αφορούν στην εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής.»
Σύμφωνα με τα σενάρια που έχει εκπονήσει, αν και οι ετήσιες αποδοχές
ενός ασφαλισμένου που λαμβάνει υπόψη απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, προκύπτουν τα εξής: Με απόδοση 3% θα λάβει μικρότερη επικουρική
σε σχέση με το σημερινό σύστημα από 7,40% μέχρι 12,90%
Με πληθωρισμό 2% πραγματικό επιτόκιο 2% θα λάβει μεγαλύτερη επικουρική σε σχέση με το σημερινό σύστημα από 7,10 μέχρι 12,60%.
Με απόδοση 4,5% θα λάβει μεγαλύτερη επικουρική σε σχέση με το σημερινό σύστημα από 21,60% μέχρι 36,10%. Δηλαδή :
- Ένας ασφαλισμένος με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 65 ετών το 2050
με το σημερινό σύστημα θα λάβει επικουρική σύνταξη 190 ευρώ.
- Με το νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα σε περιβάλλον αρνητικών επιτο−13−
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κίων όπως είναι το σημερινό και με απόδοση 3% θα λάβει μικρότερη επικουρική κατά 8.7%, δηλαδή 173 ευρώ.
- Σύμφωνα με το βασικό σενάριο (πληθωρισμός 2% πραγματικό επιτόκιο
2%), η σύνταξη θα αυξηθεί κατά 7.9% και θα ανέλθει στα 205 ευρώ.
- Στην καλύτερη περίπτωση αν οι αποδόσεις φτάσουν στο 4.5% , η σύνταξη
θα αυξηθεί κατά 25% και θα διαμορφωθεί στα 238 ευρώ.
κβ.- Τα πιο πάνω , όπως προαναφέραμε, αποτελούν σενάρια και επομένως
σήμερα δεν μπορούμε να ξέρουμε πιο θα είναι το ποσό της σύνταξης που
θα λάβει ο ασφαλισμένος, αφού ο τύπος υπολογισμού θα γίνει γνωστός κατά
την έξοδο από την ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του ιδρυτικού νόμου του ΤΕΚΑ , σε συνάρτηση με το προσδόκιμο
ζωής όπως αναφέρει η σχετική διάταξη «Το ύψος της μηνιαίας επικουρικής
σύνταξης υπολογίζεται με βάση το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού κάθε
ασφαλισμένου κατά την κατάργησή του , λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον πίνακα θνησιμότητας που στηρίζεται σε εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες
και το προεξοφλητικό επιτόκιο». Δηλαδή αν το συσσωρευμένο κεφάλαιο του
ασφαλισμένου είναι 48.000,00 στο οποίο αντιστοιχεί μηνιαία σύνταξη 205
ευρώ, αν ο εν λόγω ασφαλισμένος ζήσει 10 χρόνια επιπλέον, το ποσό της
σύνταξης θα χρειαστεί να μειωθεί για να μη μηδενιστεί το κεφάλαιο.
κγ.- Μακάρι να επαληθευθεί η πρόβλεψη του Υπουργείου και οι ασφαλισμένοι να δουν αυτά τα οφέλη και να μη γευθούν την αφαίμαξη των αποθεματικών των Ταμείων που δέχθηκαν οι προηγούμενες γενιές, τις οποίες
παραθέτω, σύμφωνα με το Δελτίο της ΕΝΥΠΕΚΚ, με ημερομηνία 6/7/2021.
Το 1947, που αφαιρέθηκαν από τα Ταμεία σημαντικά ποσά, για τη στήριξη
της πολεμικής και ιδιωτικής επιχειρηματικής οικονομίας.
Το 1950, που τα αποθεματικά των Ταμείων δεσμεύτηκαν αναγκαστικά σε
λογαριασμούς με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο από τα τότε ισχύοντα τραπεζικά
επιτόκια και χρησιμοποιήθηκαν για πολλά χρόνια για τη χρηματοδότηση της
γεωργίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας.
Την περίοδο 1955-1973, που η Νομισματική Επιτροπή είχε ορίσει επιτόκιο
για τα αποθεματικά των Ταμείων ύψους 4%, όταν την ίδια περίοδο τα επιτόκια
καταθέσεων κυμαίνονταν από 9-9,5% και την περίοδο 1974-1994, που τα επιτόκια καταθέσεων είχαν εκτοξευθεί στο 20-24%.
Το 1992, που παραχωρήθηκε το δικαίωμα στις Διοικήσεις των Ταμείων να
επενδύουν αρχικώς έως 20% και αργότερα το 1999 έως 23% των αποθεματικών τους σε μετοχές και άλλες επενδύσεις υψηλού ρίσκου.
Την περίοδο 1999-2002, με την κατάρρευση του Χρηματιστηρίου.
Το 2012, που «κουρεύτηκαν» τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) κατά
53,5% στο 100% της ονομαστικής τους αξίας που διακρατούσαν μέχρι τότε τα
Ταμεία.
−15−
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Τις απώλειες από το 2012 και μετά τόκων των «κουρεμένων» ομολόγων.
Τις σωρευτικές απώλειες που είχαν τα αποθεματικά των Ταμείων από τις
τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών.
Τις σημερινές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Το σύνολο των απωλειών αυτών ανέρχεται από το έτος 1947 μέχρι και το
έτος 2018 στα 180 δις ευρώ.

Β.- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
1.- ΤΑΠΟΤΕ
α.- Από 1 Αυγούστου 2010 θεσπίστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ115/Α/
15.07.2010 και το άρθρο 11 του Νόμου 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/21.07.2010,
η οποία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και έχει ως εξής:
ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠ0

ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ: ΠΟΣΟΣΤΟ
1.400,00 ΕΥΡΩ
0%
1.400,01
1.700,00 ΕΥΡΩ
3 % και όχι κάτω από 1.400,00 ΕΥΡΩ
1.700,01
2.000,00 ΕΥΡΩ
4%
2.000,01
2.300,00 ΕΥΡΩ
5%
2.300,01
2.600,00 ΕΥΡΩ
6%
2.600,01
2.900,00 ΕΥΡΩ
7%
2.900,01
3.200,00 ΕΥΡΩ
8%
3.200,01
3.500,00 ΕΥΡΩ
9%
3.500,01 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ
10 %
β.- Από 1 Αυγούστου 2011 αναπροσαρμόστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων με το άρθρο 44 του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 152/Α/ 11.07.2011)
και έχει ως εξής :
(1). Για όλους τους συνταξιούχους
ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠ0 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ:
ΠΟΣΟΣΤΟ
1.400,00 ΕΥΡΩ
0%
1.400,01
1.700,00 ΕΥΡΩ
3 % και όχι κάτω από 1.400,00 ΕΥΡΩ
1.700,01
2.000,00 ΕΥΡΩ
6%
2.000,01
2.300,00 ΕΥΡΩ
7%
2.300,01
2.600,00 ΕΥΡΩ
9%
2.600,01
2.900,00 ΕΥΡΩ
10 %
2.900,01
3.200,00 ΕΥΡΩ
12 %
3.200,01
3.500,00 ΕΥΡΩ
13 %
3.500,01 ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΠΑΝΩ
14 %
−16−
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(2).- Από την πιο πάνω ημερομηνία και τις διατάξεις του ίδιου Νόμου θεσπίστηκε ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για τους κάτω των
60 ετών, η οποία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως αυτό
διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της προηγούμενης παραγράφου και
διακόπτεται με τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας, και έχει ως εξής:
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ:
ΠΟΣΟΣΤΟ
1.700,00 ΕΥΡΩ
0%
1.700,01
2.300,00 ΕΥΡΩ
6%
2.300,01
2.900,00 ΕΥΡΩ
8%
2.900,01 ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΠΑΝΩ
10 %
γ.- Από 1 Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 4024/2011
(ΦΕΚ226/Α/27.10. 2011), έχουμε μείωση των συντάξεων, ως εξής:
(1).- 20% για σύνταξη πάνω από 1.200 ΕΥΡΩ.
(2).- 40% για σύνταξη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ, εφόσον ο δικαιούχος είχε
ηλικία κάτω των 55 ετών. Η μείωση αυτή διακόπτεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας, αλλά συνεχίζεται κανονικά η πρώτη, δηλαδή 20% για σύνταξη πάνω από
1.200 ΕΥΡΩ. Για τις παρακρατήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που
παρακρατήθηκαν για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, σύμφωνα με
την προηγούμενη παράγραφο.
δ.- Από 1 Ιανουαρίου 2012,σύμφωνα το άρθρο 6 του Νόμου 4051/2012
(ΦΕΚ40/Α/29.02.2012) έχουμε μείωση των συντάξεων, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τα 1.300 ΕΥΡΩ, κατά 12%. Για την παρακράτηση αυτή λαμβάνεται
υπόψη το ποσό της καταβλητέας σύνταξης την 01.01.2012 (Αρχική μείον προηγούμενες μειώσεις) και δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300,00 ΕΥΡΩ.
2.- ΕΤΕΑΜ
α.- Από 1 Σεπτεμβρίου 2011 θεσπίστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και για τις επικουρικές συντάξεις, με το άρθρο 44 του Νόμου
3996/2011(ΦΕΚ152/Α/11.07.2011) και έχει ως εξής :
ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠ0
300,01
350,01
400,01
450,01
500,01
550,01
600,01
650,01 ΕΥΡΩ

ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ: ΠΟΣΟΣΤΟ
300,00 ΕΥΡΩ
0%
350,00 ΕΥΡΩ
3 % και όχι κάτω από 300,00 ΕΥΡΩ
400,00 ΕΥΡΩ
4%
450,00 ΕΥΡΩ
5%
500,00 ΕΥΡΩ
6%
550,00 ΕΥΡΩ
7%
600,00 ΕΥΡΩ
8%
650,00 ΕΥΡΩ
9%
ΚΑΙ ΠΑΝΩ
10 %
−17−
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β.- Από 1 Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου
4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/27.10.2011), έχουμε μείωση της επικουρικής σύνταξης, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ, κατά 30%. Το ποσό
της σύνταξης μετά την ανωτέρω μείωση δεν δύναται να υπολείπεται των
150,00 ΕΥΡΩ.
γ.- Από 1 Ιανουαρίου 2012 σύμφωνα το άρθρο 6 του Νόμου .4051/2012
(ΦΕΚ40/Α/ 29.02.2012) έχουμε μείωση επικουρικής σύνταξης, ως εξής:
ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠ0
200,01
250,01
300,01 ΕΥΡΩ

ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ :
ΠΟΣΟΣΤΟ
200,00 ΕΥΡΩ
0%
250,00 ΕΥΡΩ
10 % και όχι κάτω από 200,00 ΕΥΡΩ.
300,00 ΕΥΡΩ
15 % και όχι κάτω από 225,00 ΕΥΡΩ.
ΚΑΙ ΠΑΝΩ
20 % και όχι κάτω από 255,00 ΕΥΡΩ.

Για την παρακράτηση αυτή λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας
σύνταξης την 01.01.2012 (Αρχική μείον προηγούμενες μειώσεις).
3.- ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Από 1 Ιανουαρίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της παραγράφου ΙΑ
της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της περ. 1 με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ222/Α/
12.11.2012, σελίδα 5.606) το άθροισμα των συντάξεων (ΤΑΠΟΤΕ & ΕΤΕΑΜ)
άνω των 1.000,00 ΕΥΡΩ μειώνονται, ως εξής:
ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠ0 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ:
1.000,00 ΕΥΡΩ
1.000,01
1.500,00 ΕΥΡΩ
1.500,01
2.000,00 ΕΥΡΩ
2.000,01
3.000,00 ΕΥΡΩ
3.000,01 ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΠΑΝΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ
0%
5 % και όχι κάτω από 1.000,01 ΕΥΡΩ
10 % και όχι κάτω από 1.425,01 ΕΥΡΩ
15 % και όχι κάτω από 1.800,01 ΕΥΡΩ
20 % και όχι κάτω από 2.550,01 ΕΥΡΩ

4.- ΡΗΤΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Μείωση όλων των επικουρικών κατά 5,2%, από 1 Ιουλίου 2014, στα πλαίσια
των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του Νόμου Βρούτση 4254/2014 (ΦΕΚ85/Α/07.04.2014, σελίδες 1.426 & 1.427) και του άρθρου
39 του Νόμου Κουτρουμάνη 4052 (41/Α/01.03.2012), για ρήτρα μηδενικού
ελλείμματος στα επικουρικά Ταμεία. Σημειώνεται ότι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος καταργήθηκε με το νόμο 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) και το
ίδιο καθεστώς διατηρήθηκε με το νόμο 4670/2020 (Νόμος Βρούτση).
−18−
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5. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
α.- Τον Μάιο του 2010 με την παράγραφο 10 του τρίτου άρθρου του
Νόμου Λοβέρδου 3845 (ΦΕΚ65/Α/0 6.05.2010) ψηφίστηκε η περικοπή των
δώρων, δηλαδή του δώρου Πάσχα, Επιδόματος Αδείας και Δώρου Χριστουγέννων της κύριας σύνταξης και έγινε η υποκατάστασή τους με επίδομα συνολικού ποσού 800 ΕΥΡΩ και μόνο γι’ αυτούς που ήσαν άνω των 60 ετών και
είχαν μηνιαίες αποδοχές μέχρι 2.500,00 ΕΥΡΩ. Οι επικουρικές συντάξεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
β.- Τα επιδόματα αυτά, τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής, καταργήθηκαν με τη διάταξη του άρθρου πρώτου, της παραγράφου ΙΑ, της υποπαραγράφου ΙΑ 6 του Νόμου 4093/2012(ΦΕΚ222/ Α/12.11.2012 σελίδα 5.606).
γ.- Το έτος 2019 με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Νόμου Αχτσιόγλου
4611 (ΦΕΚ73/Α/17.05.2019) χορηγήθηκε η «13η» σύνταξη ανάλογα με το
ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης, ως εξής:
(1).- Για ποσό έως 500,00 ΕΥΡΩ, σε ποσοστό 100%.
(2).- Για ποσό από 500,01 ΕΥΡΩ έως και 600,00 ΕΥΡΩ, σε ποσοστό 70%.
(3).- Για ποσό από 600,01 ΕΥΡΩ έως και 1.000,00 ΕΥΡΩ, σε ποσοστό 50%.
(4)- Για ποσό από 1.000,01 ΕΥΡΩ έως και άνω, σε ποσοστό 30%.
δ.- Ωστόσο και αυτή η μορφή δώρου καταργήθηκε με το άρθρο 47 του
Νόμου 4670/2020 (Νόμος Βρούτση) (ΦΕΚ43/Α/28.02.2020), με σκοπό όπως
ορίζεται « Από την 1.1.2020 στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η
δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των αριθμ. 1890/2019 και
1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αι
κατά δεύτερον καλύπτεται η δαπάνη πολιτικών πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Η δαπάνη των πολιτικών αυτών χρηματοδοτείται από
τον κρατικό προϋπολογισμό και ι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων...».
ε.- Η πιο πάνω ρύθμιση κράτησε μέχρι την εφαρμογή του Νόμου
4826/2021 (ΦΕΚ 160/Α/7-9-2021), με τον οποίο ιδρύθηκε το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΑΚ). Με το Νόμο αυτό το ποσό το
οποίο θα αντιστοιχούσε στο 0,5% του ΑΕΠ, μετά από πίεση των δανειστών,
θα καλύψει το έλλειμμα που θα έχει το ΕΤΕΑΜ από τη μη εισροή σε αυτό των
εισφορών των νέων εργαζομένων, που θα κατευθυνθούν στο ΤΕΑΚ.
6.- ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ
α.- Στις 21 Νοεμβρίου 2019 προσέφυγαν στα Δικαστήρια 46 ασφαλισμένοι
−19−
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του ΤΑΠΟΤΕ., με την οποία ζητούσαν να καταβληθούν σε καθέναν τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην αγωγή τους ποσά ως αποζημίωση, λόγω των παράνομων, κατά τους ισχυρισμούς τους, περικοπών στην καταβολή της κύριας και
επικουρικής σύνταξής τους, που έλαβαν χώρα με βάση τις διατάξεις των ν.
4051/2012 και 4093/2012, αλλά και για την παράνομη κατάργηση από
1.1.2013 των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας, όπως τα ζητήματα
αυτά κρίθηκαν με τις 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας, και επικουρικώς ως αδικαιολόγητος πλουτισμός με βάση το άρθρο 904 του ΑΚ.
β.- Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την αριθ.1439/2020 Απόφαση του
έκρινε ότι :
(1).- Η θεσπισθείσα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 περ. α΄ του ν.
4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) ρύθμιση συνέχισης της καταβολής των
συντάξεων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2014, δηλαδή με τις μειώσεις
που επήλθαν με τους ν. 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό διάστημα
από την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), ήτοι
από 12.5.2016 και εφεξής, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ,
(2).- Η παραπάνω διάταξη δεν καταλαμβάνει ρυθμιστικά και το χρονικό
διάστημα από 1.1.2013 έως 11.5.2016, για το οποίο ισχύουν τα κριθέντα με
τις 2287-2288/2015 αποφάσεις της ΟλΣτΕ (Αντίθετη μειοψηφία). Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 10.6.2015, οι συνέπειες των εν λόγω αποφάσεων με τις οποίες κρίθηκαν ως αντίθετες προς το Σύνταγμα οι σχετικές
ρυθμίσεις, ισχύουν μόνο για όσους είχαν ήδη ασκήσει σχετικές αγωγές πριν
την 10-6-2015.
(3).- Η διαγνωσθείσα αντίθεση προς το Σύνταγμα και το άρθρο 1 του
ΠρΠρΠρωτ. της ΕΣΔΑ των διατάξεων των νόμων 4051/2012 και 4093/2012
δεν δύναται να θεραπευθεί με μεταγενέστερες της δημοσιεύσεως των εν
λόγω νόμων μελέτες,
(4) Ο χρονικός περιορισμός της ισχύος των αποτελεσμάτων που έθεσαν
οι 2287-2288/2015 αποφάσεις της ΟλΣτΕ δεν αφορά μόνον τη διαπίστωση
της αντίθεσης προς το Σύνταγμα των διατάξεων των νόμων 4051/2012 και
4093/2012, αλλά καταλαμβάνει και τη διαπιστωθείσα αντίθεση αυτών προς
το άρθρο 1 του Πρ.ΠρΠρωτ. της ΕΣΔΑ.
γ.- Με το άρθρο 114 του ν. Βρούτση 4714/2020 (Α’ 148), όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 34 του ν. Βρούτση 4734/2020 (Α
196), νομοθετήθηκε η καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού
τομέα, ως ακολούθως:
«(1).- Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συν−20−
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τάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40), της υπ’
αρ.476/28.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499) και της περ. 1 της υποπαρ.
ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν
το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016
(Νόμος Κατρούγκαλου) (Α’ 185), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.
(2).- Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς
τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή
των ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το
άρθρο 60 του ν. Βρούτση 4172/2013 (Α’ 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. Βρούτση 4172/2013.
(3).- Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες
καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2020.
(4).- Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων
του ιδιωτικού τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και
καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως
τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), δυνάμει του ν.
4051/2012 και του ν. 4093/2012, αποσβένονται.
(5).- Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων
δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις
που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.».
δ.- Με βάση τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι, ενώ η αριθ. 1439/2020 Απόφαση του ΣτΕ κάνει λόγο για τις περικοπές που έγιναν στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, με βάση τις διατάξεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012, αλλά
και για την παράνομη κατάργηση από 1.1.2013 των δώρων εορτών και του
επιδόματος αδείας, η Κυβέρνηση έδωσε μόνο τις περικοπές που είχαν γίνει
στις κύριες συντάξεις, χωρίς τα δώρα εορτών και του επιδόματος αδείας και
γι αυτό έγινε νέα προσφυγή στο ΣτΕ, που εκδικάστηκε στις 15-01-2021, χωρίς
να υπάρξει μέχρι σήμερα νέα δικαστική απόφαση. Πέρα απ’ αυτά το Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών με την αριθ. 8898/2021 Απόφαση του, υπέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το πιο κάτω προδικαστικό ερώτημα,
−21−

POREIA SYNTAXEWN TELIKO Α_Layout 1 24/2/22 11:34 π.μ. Page 22

«Εάν οι πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές του, τακτικώς μεν χορηγούμενου κατ’ έτος, αλλά σε ορισμένη μόνο περίοδο του χρόνου, δώρου Χριστουγέννων (άρθρο 65 του ν. 2084/1992, Α’ 165, νόμος Σιούφα) και του
επιδόματος αδείας (άρθρο 28 του ν. 4476/1965, Α’ 103), που καταβάλλονταν
από τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης έως 31.12.2012, η δε κατάργησή τους,
από 1.1.2013, με το άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν.
4093/2012 κρίθηκε αντισυνταγματική με την 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να θεωρούνται, στο πλαίσιο
του νέου ασφαλιστικού συστήματος του ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), ως μη κατηργημένες, κατά την αληθή έννοια του άρθρου 96 παρ. 5 του
ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), από 12.5.2016 και εφεξής, εφόσον θεωρηθεί ότι με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του νόμου αυτού ρυθμίστηκαν
μόνο οι επικουρικές συντάξεις αυτές καθ’ εαυτές («stricto sensu») των παλαιών συνταξιούχων και, για το λόγο αυτό, υιοθετήθηκαν, κατ’ ουσίαν εκ
νέου, νομίμως μόνον οι προηγουμένως κριθείσες ως αντισυνταγματικές (με
την ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας) περικοπές του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 του ν. 4093/2012, όχι δε και
η κατά την υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 της παρ. ΙΑ του ίδιου άρθρου και νόμου κατάργηση των ως άνω ένδικων, αυτοτελών (έναντι της επικουρικής σύνταξης)
παροχών.
Περαιτέρω, και σε συνάρτηση προς το ανωτέρω ερώτημα, εφόσον κριθεί
ότι υπό το καθεστώς του ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), ο επανυπολογισμός των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων βαίνει παραλλήλως με
την κατάργηση των πιο πάνω πρόσθετων συνταξιοδοτικών παροχών (ανεξαρτήτως του τυχόν αυτοτελούς χαρακτήρα των δεύτερων), (διατυπώνεται, επίσης, το προδικαστικό ερώτημα) εάν το ακυρωτικό αποτέλεσμα των
αποφάσεων 1889, 1890 και 1891/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ως αναγόμενο στη μεσοβραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ικανότητα του ασφαλιστικού συστήματος του ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) να χορηγεί επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές, ανατρέπει τα θεμελιακά,
νόμιμα, κατά τα κριθέντα με τις πιο πάνω αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ερείσματα του συστήματος αυτού, με αποτέλεσμα,
για όσο χρονικό διάστημα μεσολαβήσει έως την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με τον ανακαθορισμό των δικαιούμενων από 12.5.2016
επικουρικών συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων, να αναβιώνουν οι προϊσχύουσες διατάξεις των άρθρων 65 του ν. 2084/1992 και 28 του ν. 4476/1965
και να καθίστανται αγώγιμες οι προβαλλόμενες, με αγωγές ασκηθείσες, εν
προκειμένω, πριν από την 4.10.2019, αξιώσεις κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των συνταξιούχων αυτών για την καταβολή αποζημίωσης ισόποσης με το επίδομα
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αδείας και το δώρο Χριστουγέννων των ετών 2016 και εντεύθεν».
Η Πρόεδρος του Α’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εισήγαγε
το προδικαστικό ερώτημα για συζήτηση στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος, λόγω σπουδαιότητας. και όρισε δικάσιμο την 4η Απριλίου 2022, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. (Αριθ. καταθέσεως: 2495/2021).
ε.- Από τα ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους παρακρατήθηκε εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ σε ποσοστό 6% και στη συνέχεια φόρος εισοδήματος από
22% μέχρι 42% για τα ποσά που αντιστοιχούν στις περικοπές του έτους 2015
και από 22% μέχρι 45% για τα ποσά που αντιστοιχούν στις περικοπές του έτους
2016, καθώς και εισφορά αλληλεγγύης από 0,7% μέχρι 8% για τα ποσά που
αντιστοιχούν στις περικοπές του έτους 2015 και από 2,2% μέχρι 10% για τα
ποσά που αντιστοιχούν στις περικοπές του έτους 2016. Εάν στις πιο πάνω παρακρατήσεις προστεθεί και η αμοιβή των δικηγόρων σε ποσοστό 10% , τότε
το καθαρό ποσό που έμεινε στους ασφαλισμένους περιορίζεται στο μισό
αυτών που εδικαιούτο.
στ.- Η πιο πάνω φορολόγηση, κατά τη γνώμη μου, έρχεται σε αντίθεση με
το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) και γι’ αυτό μάλλον θα αρχίσει
νέος κύκλος αντιπαράθεσης με προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια..
7.- ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
α.- Οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ, βάσει καταστατικών διατάξεων του Ταμείου, είχαν κράτηση ασθενείας 5% επί του ποσού της σύνταξης για τον άμεσα
ασφαλισμένο, προσαυξανόμενο κατά 0,5% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
β.- Από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Ιουνίου 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις
των Νόμων Κουτρουμάνη 3918/2011(ΦΕΚ31/Α/02.03.2011) και 3984/2011
(ΦΕΚ150/28.06.2011), όλοι οι ενταχθέντες στο ΕΟΠΥΥ κατέβαλαν κράτηση
ασθενείας 4%,επί του ποσού της κύριας σύνταξης πριν από τις περικοπές που
ξεκίνησαν το 2010, ενώ οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ συνέχισαν να πληρώνουν
με βάση τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μέχρι που εκδόθηκε
η αριθ.80/Α30/ 472/39/11.10.2013 Εγκύκλιος του ΙΚΑ, που αποσαφήνισε την
κατάσταση και έδωσε εντολή για καταβολή των αναδρομικών σε τέσσερις ισόποσες δόσεις.
γ.- Από 1.7.2015 οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων
κύριας ασφάλισης διαμορφώθηκαν σε 6% και παρακρατήθηκαν από τις κύριες
συντάξεις. Από την ανωτέρω ημερομηνία θεσπίσθηκε εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις επικουρικές συντάξεις που παρακρατήθηκαν από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις (Ν.Κατρούγκαλου 4334/
ΦΕΚ80/Α/ 16.7. 2015, άρθρο 1 ,παρ.30)
δ.- Με το Νόμο 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) (ΦΕΚ85/Α/12.05. 2016)
μεταβλήθηκε ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης, η οποία έκτοτε υπολογί−23−
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ζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, σε
ποσοστό 6%.
ε.- Ωστόσο με τον νόμο Αχτσιόγλου 4501/2017(ΦΕΚ178/Α/22.11.2017)
επεστράφησαν άτοκα στους δικαιούχους τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις των Νόμων 4024/2011,4051/2012 και 4092/2012, δηλαδή σε όλες,
πλην αυτών που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων με
τους Ν. Λοβέρδου - Κουτρουμάνου 3863 & 3865/2010 και 3996/2011 (ΕΦΚΑ:
Σ60/40/1561832 - 30/11/2017 & Σ60/3/ 60880 - 12/01/2018).

Γ.- ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Με βάση τα πιο πάνω θα εξετάσουμε στη συνέχεια την πορεία των συντάξεων (ΤΑΠΟΤΕ & ΕΤΕΑΜ), από το έτος 2010 μέχρι και την αναπροσαρμογή τους
με τους Νόμους 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) και 4670/2020 (Νόμος
Βρούτση).
1.- ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΤΑΠΟΤΕ)
α.- Σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) (ΦΕΚ85/Α/
12.05.2016) υπολογίστηκε:
(1).- Η δικαιούμενη εθνική σύνταξη με βάση τα έτη ασφάλισης και κυμαίνεται από 345,69 ΕΥΡΩ (για χρόνο ασφάλισης μέχρι 15 έτη ) έως 384,00 ΕΥΡΩ
(για χρόνο ασφάλισης 20 και πλέον έτη) , κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα
2,7,27 παρ.2 α και β του Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) και την
εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με αριθμό Φ80000/Οικ. 60273/2197 της
23/12/2016 και
(2).- Τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 8 του πιο πάνω Νόμου, μέχρι 30.09.2019, με βάση το ασφάλιστρο
του ΙΚΑ, είναι τα πιο κάτω:
ΑΠΟ
0 έτη μέχρι 15 0,77% κατ' έτος δηλαδή 11,55% για τα 15 Έτη
ΑΠΟ 15,01 έτη μέχρι 18 0,84% κατ' έτος δηλαδή 14,07% για τα 18 Έτη
ΑΠΟ 18,01 έτη μέχρι 21 0,90% κατ' έτος δηλαδή 16,77% για τα 21 Έτη
ΑΠΟ 21,01 έτη μέχρι 24 0,96% κατ' έτος δηλαδή 19,65% για τα 24 Έτη
ΑΠΟ 24,01 έτη μέχρι 27 1,03% κατ' έτος δηλαδή 22,74% για τα 27 Έτη
ΑΠΟ 27,01 έτη μέχρι 30 1,21% κατ' έτος δηλαδή 26,37% για τα 30 Έτη
ΑΠΟ 30,01 έτη μέχρι 33 1,42% κατ' έτος δηλαδή 30,63% για τα 33 Έτη
ΑΠΟ 33,01 έτη μέχρι 36 1,59% κατ' έτος δηλαδή 35,40% για τα 36 Έτη
ΑΠΟ 36,01 έτη μέχρι 39 1,80% κατ' έτος δηλαδή 40,80% για τα 39 Έτη
ΑΠΟ 39,01 έτη μέχρι 42 2,00% κατ' έτος δηλαδή 46,80% για τα 42 Έτη
Και για πάνω από 42 έτη 2,00% κατ’ έτος .
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β.- Τα πιο πάνω ποσοστά αναπλήρωσης, σύμφωνα με το Νόμο 4670/2020
(Νόμος Βρούτση) (ΦΕΚ43/Α/28.02.2020) και ειδικότερα των διατάξεων του
άρθρου 24, τροποποιήθηκαν, από 01.10.2019, για αυτούς που είχαν πάνω
από 30 χρόνια υπηρεσίας, ως ακολούθως:
ΑΠO 30,01 έτη μέχρι 33 1,98% κατ' έτος, δηλαδή 32,31% για τα 33 Έτη
ΑΠO 33,01 έτη μέχρι 36 2,50% κατ' έτος, δηλαδή 39,81% για τα 36 Έτη
ΑΠO 36,01 έτη μέχρι 40 2,55% κατ' έτος δηλαδή 50,01% για τα 40 Έτη
Και για πάνω από 40 έτη και πάνω 0,50% κατ’ έτος.
Η ρύθμιση αυτή είναι απότοκος σειράς αποφάσεων του Συμβουλίου της
Επικρατείας και ειδικότερα αυτής της Ολομέλειας με αριθμό 1891/2019, σύμφωνα με την οποία το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης με 40 χρόνια υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 50% των συνταξίμων αποδοχών .
γ.- Η δικαιούμενη ανταποδοτική σύνταξη αυξάνεται, με βάση το χρόνο
ασφάλισης και τις εισφορές κλάδου σύνταξης, εφόσον αυτές ήταν υπέρτερες
από αυτές του ΙΚΑ, που ήταν 20% (6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για
τον εργοδότη), οπότε στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 30 παρ.1
του πιο πάνω Νόμου, δηλαδή θα υπολογίζεται επί πλέον ποσοστό αναπλήρωσης, με ετήσιο συντελεστή 0,075% για καθεμιά ποσοστιαία μονάδα (1%)
της επί πλέον εισφοράς και έχουμε:
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΤΑ
ΑΠO
1/6/90
1/1/91
1/1/93
1/1/94
1/1/95
1/1/13
1/1/16
1/1/17
1/1/18
1/1/19
1/1/20

ΕΩΣ
%
31/12/90
31/12/92
31/12/93
31/12/94
31/12/12
31/12/15
31/12/16
31/12/17
31/12/18
31/12/19
31/12/20

ΑΣΦ.
%
4,0000
6,0000
7,6700
9,3400
11,0000
9,9175
8,8350
8,2900
7,7500
7,2200
6,6700

ΕΡΓ.
%
18,0000
24,0000
24,0000
24,0000
24,0000
21,3325
18,6650
17,3300
15,9900
14,6700
13,3300

ΣΥΝ.
%
22,0000
30,0000
31,6700
33,3400
35,0000
31,2500
27,5000
25,6200
23,7400
21,8900
20,0000

ΕΠΙ
ΠΛΕΟΝ
2,0000
10,0000
11,6700
13,3400
15,0000
11,2500
7,5000
5,6200
3,7400
1,8900
0,0000
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ΣΥΝ.
ΑΝΠΛ.
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075

ΤΟ ΤΑ
ΑΝΑΚ.
ΕΤΟΣ ΕΤΗ
0,15 7/12 0,09
0,75
2 1,50 1,59
0,88
1 0,88 2,46
1,00
1 1,00 3,46
1,13 18 20,25 23,71
0,84
3 2,53 26,24
0,56
1 0,56 26,81
0,42
1 0,42 27,23
0,28
1 0,28 27,51
0,14
1 0,14 27,65
0,00
0 0,00 27,65
29 και
7/12 27,65
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΤΕ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΑΠO
ΕΩΣ
ΑΣΦ. ΕΡΓ.
ΣΥΝ.
ΕΠΙ
ΣΥΝ. ΤΟ ΤΑ
ΑΝΑΚ.
%
%
%
%
ΠΛΕΟΝ ΑΝΠΛ. ΕΤΟΣ ΕΤΗ
1/6/90 31/12/90 4,0000 18,0000 22,0000 2,0000 0,075 0,15 7/12 0,09
1/1/91 31/12/92 6,0000 24,0000 30,0000 10,0000 0,075 0,75
2 1,50 1,59
1/1/93 31/12/93 7,6700 25,0000 32,6700 12,6700 0,075 0,95
1 0,95 2,54
1/1/94 31/12/94 9,3400 25,0000 34,3400 14,3400 0,075 1,08
1 1,08 3,61
1/1/95 31/12/12 11,0000 25,0000 36,0000 16,0000 0,075 1,20 18 21,60 25,21
1/1/13 31/12/15 9,9175 22,0825 32,0000 12,0000 0,075 0,90
3 2,70 27,91
1/1/16 31/12/16 8,8350 19,1650 28,0000 8,0000 0,075 0,60
1 0,60 28,51
1/1/17 31/12/17 8,2900 17,7000 25,9900 5,9900 0,075 0,45
1 0,45 28,96
1/1/18 31/12/18 7,7500 16,2500 24,0000 4,0000 0,075 0,30
1 0,30 29,26
1/1/19 31/12/19 7,2200 14,7900 22,0100 2,0100 0,075 0,15
1 0,15 29,41
1/1/20 31/12/20 6,6700 13,3300 20,0000 0,0000 0,075 0,00
0 0,00 29,41
29 και
7/12 29,41
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΟΤΕ
ΑΠO
1/10/90
1/1/91
1/1/93
1/1/94
1/1/95
1/1/13
1/1/16
1/1/17
1/1/18
1/1/19
1/1/20

ΕΩΣ
%
31/12/90
31/12/92
31/12/93
31/12/94
31/12/12
31/12/15
31/12/16
31/12/17
31/12/18
31/12/19
31/12/20

ΑΣΦ.
%
6,6700
6,6700
6,6700
6,6700
6,6700
6,6700
6,6700
6,6700
6,6700
6,6700
6,6700

ΕΡΓ.
%
18,0000
24,0000
24,0000
24,0000
24,0000
21,3325
18,6650
17,3300
15,9900
14,6700
13,3300

ΣΥΝ.
%
24,6700
30,6700
30,6700
30,6700
30,6700
28,0025
25,3350
24,0000
22,6600
21,3400
20,0000

ΕΠΙ
ΠΛΕΟΝ
4,6700
10,6700
10,6700
10,6700
10,6700
8,0025
5,3350
4,0000
2,6600
1,3400
0,0000

ΣΥΝ.
ΑΝΠΛ.
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075

ΤΟ ΤΑ
ΑΝΑΚ.
ΕΤΟΣ ΕΤΗ
0,35 1/4 0,09
0,80
2 1,60 1,69
0,80
1 0,80 2,49
0,80
1 0,80 3,29
0,80
18 14,40 17,69
0,60
3 1,80 19,49
0,40
1 0,40 19,89
0,30
1 0,30 20,19
0,20
1 0,20 20,39
0,10
1 0,10 20,49
0,00
0 0,00 20,49
29 και
1/4 20,49

δ.- Τα βασικά στοιχεία επανυπολογισμού των συντάξεων είναι:
(1).- Οι συντάξιμες αποδοχές, όπως αυτές που είχαν διαμορφωθεί στις
31.12.2014, βρίσκονται εάν από το σύνολο των μεικτών ποσών της σύνταξης
που αναφέρονται στο «ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΤΑΞΗΣ» αφαιρεθούν τα οικογενειακά επιδόματα και το νέο ποσό αντιστοιχηθεί
στο 100%. Δηλαδή στην περίπτωσή μας, με βάση τα στοιχεία του παραδείγματος μας, είναι 2.403,77-218,52= 2.185,25 που είναι το 80% των συνταξίμων
−26−

POREIA SYNTAXEWN TELIKO Α_Layout 1 24/2/22 11:34 π.μ. Page 27

αποδοχών. Άρα το 100% των συνταξίμων αποδοχών είναι (2.185,25Χ100)/
80=2.731,56. Εάν η διαφορά είναι μικρότερη, κατ απόλυτη τιμή, του 5% θεωρείται ότι τα στοιχεία είναι ορθά. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη, κατ απόλυτη τιμή, του 5% τότε θέλει περαιτέρω έρευνα από το φορέα
συνταξιοδότησης, όπως προβλέπει η εγκύκλιος Φ80000/οικ. 60258/1471 του
Υπουργείου Εργασίας & κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε στις
23/12/2016.
(2).- Οι ημέρες ασφάλισης εργασίας βρίσκονται, εάν κάθε μήνας υπολογισθεί με 25 ημέρες ασφάλισης. Δηλαδή στην περίπτωσή μας είναι 34 έτη Χ12
μήνες ο κάθε χρόνος = 408 μήνες + 2 μήνες = 410Χ25= 10.250 ημέρες.
(3).- Τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης, για την κύρια σύνταξη.
2.- ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΕΤΕΑΜ)
Σύμφωνα με την αριθ.25909/470/07-06-2016 απόφαση του Υφυπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστ. Πετρόπουλου(ΦΕΚ 1605/Β/07.06.2016 και με τις διορθώσεις στο ΦΕΚ1623/Β/08.06.
2016), που εκδόθηκε σ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Νόμου
4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) (ΦΕΚ
85/ Α/12.05.2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Νόμου Αχτσιόγλου 4445 (ΦΕΚ236/Α/19.12.2016), για να νομιμοποιηθεί το περιεχόμενό της,
ο επανυπολογισμός της επικουρικής σύνταξης θα έπρεπε να γίνει σύμφωνα
με τα άρθρα 1, 2 και 3 της προαναφερόμενης απόφασης και ειδικότερα:
α.- Του άρθρου 1 παρ.1 που ορίζει το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης ARn
= 0,45%.
β.- Του άρθρου 2 παρ. 2 που ορίζει το συντελεστή επανυπολογιασμού (ΣΕ)
των καταβαλλομένων ανά τομέα επικουρικών συντάξεων υπολογισμού ΣΕ =
ARn/ARo. Με ΣΕ< = με το 1.
γ.- Του άρθρου 3 παρ.2 (συνταξιούχος που προέρχεται από το ΕΤΕΑΜ),
όπου ο γενικός τύπος υπολογισμού του ARo κάθε σύνταξης, λόγω μη ύπαρξης
καταστατικής διάταξης ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης είναι : ARo =
P/PS*Ys, δηλαδή ορίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος του λόγου της καταβαλλομένης σύνταξης (Ρ) προς το γινόμενο των συντάξιμων ασφαλιστέων αποδοχών (PS) επί των ετών ασφάλισης (YS).
δ.- Η αναπροσαρμογή των συντάξεων που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2016 έγινε, σύμφωνα με το από 31.08.2016 Δελτίο Τύπου του ΕΤΕΑ,
με βάση τις καταστατικές διατάξεις που όριζαν ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης,
το ποσοστό εισφοράς κάθε Ταμείου και το ποσό της καταβαλλομένης σύνταξης (μικτή σύνταξη μείον μειώσεις των νόμων Κουτρουμάνη 4024, 4051, 4052
και ν. Βρούτση 4093). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι συνταξιούχοι που
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πήραν σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ, με βάση τις διατάξεις του ΤΕΑΜ.Ο επανυπολογισμός αυτός δεν έγινε με βάση κάθε καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη
ανά ήδη συνταξιούχο και η διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε ανά σύνταξη,
όπως ορίζει η παράγραφος 4 της επίμαχης Υπουργικής απόφασης, αλλά με
βάση το μέσο όρο των δεδομένων για όλους τους συνταξιούχους κάθε ασφαλιστικού Ταμείου, όπως αναφέρεται στο αριθ.11545//23.05.2019 έγγραφο του
ΕΤΕΑΕΠ προς το Σύλλογο Συνταξιούχων της Alpha Bank.
ε.- Η αναπροσαρμογή των συντάξεων που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, σύμφωνα με το πιο πάνω Δελτίο Τύπου του ΕΤΕΑ, λόγω μη
ύπαρξης καταστατικής διάταξης, που να όριζε ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης,
έγινε με τη χρήση συντελεστή (ΣΕ) κατά τέως Ταμείο που προήλθε από τη
στάθμιση των ετών ασφάλισης, των ασφαλιστικών αποδοχών, των καταβαλλομένων παροχών και των ποσοστών εισφοράς των συνταξιούχων κατηγορίας
γήρατος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι συνταξιούχοι που πήραν σύνταξη
από το ΕΤΕΑΜ, με βάση τις διατάξεις του ΕΤΕΑΜ.

Δ.- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ασφαλισμένος, κατά τις διατάξεις του καταστατικού του ΤΑΠΟΤΕ, που απεχώρησε από την ενεργό υπηρεσία του ΟΣΕ στις 30-09-2006 με 34 έτη και 2
μήνες ασφάλισης στο ΤΑΠΟΤΕ και 25 έτη στο ΕΤΕΑΜ (κατά τις διατάξεις του
ΕΤΕΑΜ) , συντάξιμες αποδοχές 2.500,00 ΕΥΡΩ, ποσοστό σύνταξης 80% οικογενειακό επίδομα 10% και με τις αυξήσεις που έλαβε το 2007 και το 2008 οι
συντάξεις του είχαν την πιο κάτω εξέλιξη:
1.- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΠO ΕΤΕΑΜ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
2.500,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟ 80%
2.000,00
ΑΥΞΗΣΗ 4% ΑΠΟ 1/1/2007
80,00
ΑΥΞΗΣΗ 3% ΑΠΟ 1/1/2008
62,40
ΑΥΞΗΣΗ 2% ΑΠΟ 1/10/2008
42,85
ΑΠΟ 1/1/2009 = 0%
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ
185,25
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 10%
218,52
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
2.403,77
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ν.3996/2011= 9%
216,34
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
2.187,43

ΑΠO ΤΑΠΟΤΕ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
2.500,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΑ 25/35 ΤΟΥ 20%
357,14
ΑΥΞΗΣΗ 4% ΑΠΟ 1/1/2007
14,29
ΑΥΞΗΣΗ 3% ΑΠΟ 1/1/2008
11,14
ΑΥΞΗΣΗ 2% ΑΠΟ 1/10/2008
7,65
ΑΠΟ 1/1/2009 = 0%
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ
33,08
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ν.3996/2011=4% Από 1/9/2011
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Ν.4024/2011=20% Από
1/11/2011
197,49
για πάνω από 1200 ΕΥΡΩ
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1.989,95
Ν.4051/2012=12% Από 1/1/2012, 82,79
για πάνω από 1300 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ Ν.4024 & 4051
280,28
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΝ
1/1/2013
1.907,15
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ν.4093/2012
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΑΠΟΤΕ
1.907,15
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΕΑΜ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ 15%
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΑΠΟΤΕ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΤΕΑΜ
ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΑΠΟΤΕ

255,00
2.162,16
324,32
286,07
38,25
1.621,08

ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
374,61
Ν.4024/2011=30% Από 1/11/2011,
για πάνω από 150 ΕΥΡΩ
67,38
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
307,23
Ν.4051/2012=20% Από 1/1/2012,
52,23
αλλά όχι κάτω από 255 ΕΥΡΩ
255,00
ΣΥΝΟΛΟ Ν,4024&4051
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΝ
1/1/2013
Ν.4093/2012
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΤΕΑΜ
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΤΕΑΜ
ΜΕΩΣΗ 5,2 % ΑΠ0 1/7/2014
ΡHΤΡΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛ.ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΤΕΑΜ

255,00
119,61
255,00
38,25
216,75
11,27
205,48

2.- ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΤΑΠΟΤΕ)
α.- Το ποσοστό αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης με βάση το Νόμο
4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), το οποίο ίσχυσε μέχρι 30.09.2019 ανέρχεται στο 49,24, και αναλύεται ως εξής: .
(1)- Με βάση το ασφάλιστρο του ΙΚΑ στο 32,49 (για τα 33 έτη = 30,63, για
το 34ο έτος = 1,59 και για τους 2μήνες = 1,59/12Χ2=0,27).
(2)- Με βάση το ασφάλιστρο του ΤΑΠΟΤΕ, που ήταν υπέρτερο του ΙΚΑ στο
16,75 (από 01.06.1990 μέχρι 31.12,1994 = 3,46, από 01.01:1995 μέχρι
31.12.2005 =1,13Χ11= 12,43 και από 01.01.2006 μέχρι 30.09.2006 =
1,13/12Χ9= 0,85).
β.- Το ποσοστό αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης με βάση το Νόμο
4670/2020 (Νόμος Βρούτση), το οποίο ισχύει 01/10/2019, ανέρχεται στο
51,98 και αναλύεται ως εξής:
(1).- Με βάση το ασφάλιστρο του ΙΚΑ στο 35,23 (για τα 33 έτη = 32,31,
για το 34ο έτος=,50 και για τους 2μήνες = 2,50/12Χ2=0,42).
(2).- Με βάση το ασφάλιστρο του ΤΑΠΟΤΕ, που ήταν υπέρτερο του ΙΚΑ στο
16,75, για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο α(2).
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ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου)
ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ
ΜΕΙΚΤΑ ΠΟΣΑ
Βασική Σύνταξη
2.000,00
Οικογ. Επιδόματα
218,52
Λοιπά ποσά
185,25
ΣΥΝΟΛΟ
2.403,77
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ / ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΑΣ (Ν.3863/10,3865/10,3986/11) 216,34
(2.403,77)Χ9%
Μείωση Ν.4024/11
197,49
Μείωση Ν.4051/12
82,79
Μείωση Ν.4093/12
286,07
Υγειονομική Περίθαλψη
1621,08Χ6%
97,26
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
879,96
ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ
ΦΟΡΟΥ
1.523,81

ΝEΟ ΠΟΣΟ
ΜΕΙΚΤΑ ΠΟΣΑ
Εθνική Σύνταξη
384,00
Ανταποδοτική Σύνταξη
1.345,00
(2.731,56Χ49,24%)
ΣΥΝΟΛΟ
1.729,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΕΑΣ (Ν.3863/10,3865/10,3986/11) 103,74
(1.729,00,46Χ6%)

Υγειονομική Περίθαλψη
(1.729,00-103,74)Χ6%)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

97,52
201,26

ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ1.527,74
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
-3,93

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4670/2020 (Νόμος Βρούτση)
ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ
ΜΕΙΚΤΑ ΠΟΣΑ
Βασική Σύνταξη
2.000,00
Οικογ. Επιδόματα
218,52
Λοιπά ποσά
185,25
ΣΥΝΟΛΟ
2.403,77
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ / ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΑΣ (Ν.3863/10,3865/10,3986/11) 216,34
(2.403,77)Χ9%
Μείωση Ν.4024/11
197,49
Μείωση Ν.4051/12
82,79
Μείωση Ν.4093/12
286,07
Υγειονομική Περίθαλψη
1621,08Χ6%
97,26
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
879,96
ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ
ΦΟΡΟΥ
1.523,81

ΝEΟ ΠΟΣΟ
ΜΕΙΚΤΑ ΠΟΣΑ
Εθνική Σύνταξη
384,00
Ανταποδοτική Σύνταξη
1.419,86
(2.731,56Χ51.98%)
ΣΥΝΟΛΟ
1.803,86
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΕΑΣ (Ν.3863/10,3865/10,3986/11) 108,23
(1.803,86Χ6%)

Υγειονομική Περίθαλψη
(1803,86-108,23)Χ6%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

101,74
209,97

ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ1.593,89
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ -70,08
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3.- Με βάση τα πιο πάνω προκύπτουν τα εξής :
α.- H ανταποδοτική σύνταξη εξαρτάται από τις εισφορές που είχε πληρώσει ο συνταξιούχος στον ασφαλιστικό του βίο και υπολογίζεται με βάση τις
συντάξιμες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης.
β.- Η προσωπική διαφορά προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στο καταβλητέο ποσό πριν από τον Μάιο του 2016 και το ποσό που βγαίνει από τον
επανυπολογισμό και εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο, όπως στην περίπτωσή
μας, θα καταβληθεί σε δόσεις, διαφορετικά, δηλαδή αν είναι μικρότερο θα
συμψηφισθεί με τις μελλοντικές αυξήσεις, σύμφωνα με το Νόμο Αχτσιόγλου
4583(ΦΕΚ212/Α/18.12.2018).
3.- ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΕΤΕΑΜ),
που είχε χορηγηθεί κατά τις διατάξεις του ΕΤΕΑΜ.
α.- Το Ρ, δηλαδή η καταβαλλόμενη σύνταξη, κατά την έναρξη ισχύος του
Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), ήταν 221,09 ΕΥΡΩ, ποσό που προκύπτει εάν από την αρχική σύνταξη των 390,22 ΕΥΡΩ αφαιρεθούν οι κρατήσεις
των Νόμων: 4024/2011 & 4051/2012 (119,61 ΕΥΡΩ), 4093/ 2012 (38,25 ΕΥΡΩ)
και 4052/2012 (11,27 ΕΥΡΩ) και συνολικά 169,13 ΕΥΡΩ.
β.- Το PS, δηλαδή οι συντάξιμες ασφαλιστέες αποδοχές υπολογισμού της
σύνταξης του απονέμοντος Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ, ήταν 2.500,00
ΕΥΡΩ.
γ.- Το YS, δηλαδή ο συνολικός αριθμός ετών ασφάλισης στο κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ήταν 25 χρόνια.
δ.- Το Aro προκύπτει, εάν στον τύπο της παρ.2 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης αντικαταστήσουμε τα δεδομένα θα έχουμε: Aro =
221,09/(2.731,56X 25 )= 221,09/68.289,00 = 0,32%.
ε.- Kαι το ΣΕ προκύπτει, εάν στον τύπο ΣΕ = Arn/Aro. Με ΣΕ<ή = με το 1
(βλέπε παρ.2 του άρθρου 2 της επίμαχης Υπουργικής Απόφασης) αντικαταστήσουμε τα δεδομένα θα έχουμε: ΣΕ = 0,45%/0,32%= 1,40. Δηλαδή μεγαλύτερο από το 1 και επομένως η σύνταξη αυτή δεν μειώθηκε.
στ.- Αντίθετα εάν το ΣΕ ήταν μικρότερος της μονάδας, για παράδειγμα
0,90, τότε θα είχαμε μείωση της επικουρικής σύνταξης κατά 22,11 ΕΥΡΩ, αφού
κύρια και επικουρική σύνταξη ξεπερνούν τα 1.300,00 ΕΥΡΩ.
4.- ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
α.- Με την αριθ. Φ80020/10553/Δ16.οικ.265/2020 εγκύκλιο του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έγινε γνωστό ότι με άρθρο 44 του Νόμου
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4670/2020 (Νόμος Βρούτση) (ΦΕΚ 43/Α/28.02.2020) αντικαταστάθηκε το
άρθρο 96 του Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), που αφορά τις παροχές του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ
σε όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, σε συμμόρφωση με
τις αποφάσεις 1889/2019 και 1890/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Οι αποφάσεις αυτές έκριναν αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις που
έγιναν και τις ακύρωσαν από τη δημοσίευσή τους, ήτοι από 4.10.2019, τις
Υπουργικές Αποφάσεις οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης» και οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605 και με διόρθωση σφάλματος
Β΄ 1623) «Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης».
β.- Η παράγραφος 2 του άρθρου 96 του Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 56 του ν. Αχτσιόγλου
4445/2016, επαναδιατυπώθηκε προσαρμοσμένη στη νέα μορφή των άρθρων
17, 36 και 36Α του ν. 4387/2016 για την παράλληλη απασχόληση. Η βασική
αλλαγή που επέρχεται με την αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν.
4387/2016 αφορά την κατάργηση, από 1.10.2019, του επανυπολογισμού και
της αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων την
12.5.2016 επικουρικών συντάξεων, βάσει προγενέστερου νομικού πλαισίου
και όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014.
γ.- Με την αριθ. 1890/2019 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα
με τον καθηγητή κ. Αλέξη Μητρόπουλο (Ανακοίνωση ΕΝΥΠΕΚΚ, με ημερομηνία 18.11.2019), το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως
υπόψη την τροποποίηση του Νόμου 4387/2016 με τον Νόμο 4445/2016
(άρθρο 56), νομιμοποίησε τη νεώτερη αυτή διάταξη, καθώς και την υπ’ αριθ.
οικ.25909/470/7.6.2016 ΥΑ και μάλιστα αναδρομικά, δηλαδή από την έκδοσή
της στις 7-6-2016 και την ακύρωσε, όχι όμως για τον τρόπο επανυπολογισμού
και τις τεχνικές παραμέτρους αναπροσαρμογής των «παλαιών» επικουρικών
συντάξεων (μέχρι 12-5-2016) τις οποίες καθόριζε, αλλά κυρίως λόγω απουσίας αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας, που όφειλε να εκπονήσει το Ενιαίο
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.
5.- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τυχόν μικροδιαφορές που βρίσκονται στους επιμέρους υπολογισμούς
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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