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αο γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΔΚ A’ 85/12.05.2016 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο
4387/2016

«Δληαίν

ύζηεκα

Κνηλσληθήο

Αζθάιεηαο

–

Μεηαξξύζκηζε

αζθαιηζηηθνύ – ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο – Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξώλ παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
ΑΡΘΡΟ 2 – Εννοιολογικοί πποζδιοπιζμοί
Με ηο απ. 2 ηος ν. 4387/2016, εηζάγνληαη νη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί
ησλ δύν ηκεκάησλ ηεο ζύληαμεο, ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ απνηειεί, από ηελ
έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ, ηε ζύληαμε γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ.
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ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ, νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο
εζληθήο ζύληαμεο, ε νπνία δελ ρξεκαηνδνηείηαη από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο,
αιιά απεπζείαο από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη θαηαβάιιεηαη από ηνπο
θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2016 θαη από 1/1/2017 από ηνλ
ΔΦΚΑ κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, όπσο νξίδνληαη ζην αξ. 7 ηνπ ελ ιόγσ
λόκνπ θαη ζα αλαιπζνύλ παξαθάησ.
ηελ παξάγξαθν 3, πξνζδηνξίδεηαη αληίζηνηρα ε έλλνηα ηνπ αληαπνδνηηθνύ
κέξνπο ηεο ζύληαμεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ απνδνρώλ επί ησλ
νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο θαη ηνπ πνζνζηνύ αλαπιήξσζεο, ζύκθσλα
κε ηνπο πίλαθεο ηνπ αξ. 8 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, κε ηνπο όξνπο θαη
πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην αξ. 28 ζε ζπλδπαζκό κε ην αξ. 8 θαη ζα
αλαιπζνύλ ζε άιιε εγθύθιηό καο.
Σν πνζό ηεο ζύληαμεο, πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ σο άλσ
ηκεκάησλ, θαηαβάιιεηαη αλά κήλα.
ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ, νξίδεηαη όηη ε σο άλσ
ζύληαμε (απνηεινύκελε από ηελ εζληθή θαη ηελ αληαπνδνηηθή ζύληαμε),
απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ελόο αμηνπξεπνύο επηπέδνπ δηαβίσζεο ζε όινπο
ηνπο αζθαιηζκέλνπο, εγθαζηδξύνληαο έλα ζηελό δεζκό κεηαμύ παξνρήο,
εηζθνξώλ θαη εηζνδήκαηνο, κε απνηέιεζκα ε παξνρή λα αληηζηνηρεί ζην
επίπεδν δηαβίσζεο πνπ δηήγε ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εξγαζηαθνύ ηνπ βίνπ. (Σν θξάηνο έρεη πιήξε εγγπεηηθή ππνρξέσζε όρη κόλν
γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο εζληθήο ζύληαμεο από ηε θνξνινγία, αιιά
θαη πιήξε εγγπεηηθή ππνρξέσζε γηα ην ζύλνιν ησλ αζθαιηζηηθώλ παξνρώλ
θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ ηακείσλ).
ΑΡΘΡΟ 7 –«Εθνική ύνηαξη» ζε ζςνδςαζμό με ηο ΑΡΘΡΟ 27
«Εθαπμογή

κοινών

κανόνων αζθαλιζμένων

ζηο δημόζιο

και

ιδιωηικό ηομέα»
Παπάγπαθορ 1 - Δικαιούσοι
ηελ παξάγξαθν απηή, νξίδεηαη όηη δηθαηνύρνη ηεο εζληθήο ζύληαμεο, είλαη
όζνη ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ,
ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.
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Παπάγπαθορ 2 – Πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ ηηρ Εθνικήρ ύνηαξηρ ζε
ζςνηαξιούσοςρ λόγω γήπαηορ
Οξίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Δζληθήο ύληαμεο ζε όζνπο
ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα λόγω γήπαηορ.
Δηδηθόηεξα:
α. Βαζηθή πξνϋπόζεζε (πέξαλ ηεο ζεκειίσζεο ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο
όπσο πξνβιέπεηαη γηα θάζε θνξέα αζθάιηζεο) απνηειεί ε μόνιμη θαη νόμιμη
δηακνλή ζηελ Διιάδα γηα ηνπιάρηζηνλ 15 έηε, κεηαμύ ηνπ 15νπ έηνπο ηεο
ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη ην πξνβιεπόκελν θαηά
πεξίπησζε όξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο.
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο
ππνβάιιεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, ν
έιεγρνο σο πξνο ηελ πιήξσζε ή κε ηεο αλσηέξσ πξνϋπόζεζεο ειάρηζηνπ
ρξόλνπ κόληκεο θαη λόκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα, επεθηείλεηαη κέρξη ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αζθαιηζκέλνο

ζπκπιεξώλεη

ην

Γεθέκβξην

ηνπ

2016

ηηο

ειάρηζηεο

πξνϋπνζέζεηο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο (15 έηε αζθάιηζεο θαη
67ν έηνο ηεο ειηθίαο) θαη κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία έρεη ζπκπιεξώζεη 25
έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη
θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ην 2019. ηελ πεξίπησζε απηή ν
έιεγρνο ηεο δηακνλήο γίλεηαη κέρξη ην 2019, νπόηε ν αζθαιηζκέλνο έρεη
ζπκπιεξώζεη 28 έηε δηακνλήο.
β. Γηα θάζε ρξόλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ 40 εηώλ δηακνλήο ζηελ Διιάδα κεηαμύ
ηνπ 15νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξώλεηαη ην θαηά
πεξίπησζε όξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ή ην έηνο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο, ην πνζό ηεο εζληθήο
ζύληαμεο κεηώλεηαη θαηά 1/40.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
πληαμηνύρνο ιόγσ γήξαηνο, ν νπνίνο εγθαηαζηάζεθε ζηελ Διιάδα ζην 40ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ζα ιάβεη ζύληαμε κε 15 έηε αζθάιηζεο ζην 67ν έηνο
ηεο ειηθίαο. Από ην 40ν έηνο έσο ην 67ν έηνο έρεη 27 έηε δηακνλήο ζηε ρώξα
θαη σο εθ ηνύηνπ ππνιείπνληαη 13 ρξόληα έσο ηα απαηηνύκελα ζαξάληα ρξόληα
δηακνλήο.
Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πάλσ ζην νπνίν ζα ππνινγηζηεί ε κείσζε ηνπ
1/40 ζα είλαη ην πνζό ησλ 345,60 επξώ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηα 15 ρξόληα
αζθάιηζεο, όπσο αλαιύεηαη θαησηέξσ ζηελ παξ. 6 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ
άξζξνπ.
Δπνκέλσο, ην σο άλσ πνζό ζα κεησζεί θαηά 13/40 (13 είλαη ηα έηε πνπ
ππνιείπνληαη έσο ηε ζπκπιήξσζε ησλ 40 εηώλ δηακνλήο) θαη σο εθ ηνύηνπ
ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 233,28 επξώ.
Δάλ όκσο ε αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο ππνβιεζεί όηαλ ν
αζθαιηζκέλνο ζα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 70ν έηνο ηεο ειηθίαο, δειαδή 3 έηε
κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο, ηόηε ηα έηε
δηακνλήο είλαη 30, θαη ζπλεπώο ε εζληθή ζύληαμε ζα κεησζεί θαηά 10/40 θαη ν
ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 276,48
επξώ.
ΑΡΘΡΟ 27 παπ. 2β’
Η παξάγξαθνο 2β ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ, ζπκπιεξώλεη ηηο δηαηάμεηο
ηηο παξ. 2 ηνπ αξ. 7, πξνβιέπνληαο ξεηώο όηη ε αλσηέξσ κείσζε θαηά 1/40
γηα θάζε ρξόλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ 40 εηώλ δηακνλήο ζηελ Διιάδα κεηαμύ
ηνπ 15νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξώλεηαη ην θαηά
πεξίπησζε όξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο ή ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο, δελ εθαξκόδεηαη γηα όζνπο ζπληαμηνδνηνύληαη κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε βάζε δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο
(ηπθινί, πάζρνληεο από Βήηα νκόδπγν κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή ή
κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%,
πνπ ππνβάιινληαη ζε κεηάγγηζε θιπ).
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Γηα ηελ θαηεγνξία απηή ζπληαμηνύρσλ, απαηηείηαη κόλν ε πξνϋπόζεζε ηεο
κόληκεο θαη λόκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα γηα ηνπιάρηζηνλ 15 έηε κεηαμύ
ηνπ 15νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ζπληαμηνδόηεζεο κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.612/1977, δεδνκέλνπ όηη ζηηο
πεξηπηώζεηο

απηέο

δελ

απαηηείηαη

ε

ζπκπιήξσζε

νξίνπ

ειηθίαο

ζπληαμηνδόηεζεο.

Άπθπο 7 Παπάγπαθορ 3 – Ποζό εθνικήρ ζύνηαξηρ ζηιρ πεπιπηώζειρ
ζςνηαξιοδόηηζηρ με μειωμένη ζύνηαξη λόγω γήπαηορ
ηηο πεξηπηώζεηο θαηαβνιήο κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, δειαδή ζε
όξην ειηθίαο κηθξόηεξν από ην θαηά πεξίπησζε πξνβιεπόκελν όξην γηα πιήξε
ζύληαμε, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά 1/200
γηα θάζε κήλα (ή 6% γηα θάζε έηνο) πνπ ππνιείπεηαη ηνπ αληίζηνηρνπ νξίνπ
ειηθίαο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο. ε θακία πεξίπησζε ην πνζνζηό κείσζεο
ηεο εζληθήο ζύληαμεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό κείσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε
πέληε έηε ειηθίαο (60 κήλεο), ελώ δελ επηβάιιεηαη ην επηπιένλ πνζνζηό
κείσζεο ύςνπο 10% πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 3 ηεο
ππνπαξαγξάθνπ Δ.3 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4336/2015 θαη
ην άξζξν 2 ηεο αξηζ.

Φ11321/νηθ.47523/1570/23-10-2015 Τπνπξγηθήο

Απόθαζεο (ΦΔΚ 2311, Β΄).
εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε ζώξεπζεο κεηώζεσλ ιόγσ δηακνλήο θαη ιήςεο
κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, ην πνζό ηεο Δζληθήο ύληαμεο πνπ
πξνθύπηεη θαηά πεξίπησζε ζύκθσλα κε ηα έηε αζθάιηζεο βάζεη ηεο παξ. 6
ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ 7, κεηώλεηαη αξρηθά βάζεη ησλ εηώλ δηακνλήο
πνπ ππνιείπνληαη ησλ 40 εηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα βάζεη ηνπ πνζνζηνύ κείσζεο
ιόγσ ιήςεο κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
1) Αζθαιηζκέλνο κε 40 έηη δηακνλήο ζηελ Διιάδα, κε ζεκειησκέλν
δηθαίσκα

ζε

κεησκέλε

ζύληαμε

γήξαηνο

(15

έηε

αζθάιηζεο

θαη
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ζπκπιεξσκέλν ην 62ν έηνο ηεο ειηθίαο) ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό
ησλ 241,92 επξώ.
Καη ηνύην δηόηη γηα ηα 15 έηε αζθάιηζεο ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο
(κεηνύκελν θαηά 2% γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο πνπ ππνιείπεηαη ησλ 20 εηώλ)
είλαη 345,60 επξώ. Δπηπιένλ θαη δεδνκέλεο ηεο κεησκέλεο ζύληαμεο γήξαηνο
θαηά 5 έηε (όξην ειηθίαο πιήξνπο ζύληαμεο ην 67ν έηνο), ην πνζό ηεο εζληθήο
ζα κεησζεί θαηά 6% γηα θάζε έηνο πνπ ππνιείπεηαη ηνπ πιήξνπο νξίνπ ειηθίαο
θαη ζπλεπώο ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πνπ ζα δηθαησζεί ν σο άλσ
αζθαιηζκέλνο ζα είλαη 241,92 [345,60 – (345,60 Υ 30%)].
2) Αζθαιηζκέλνο κε 25 έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα, κε ζεκειησκέλν δηθαίσκα
ζε κεησκέλε ζύληαμε γήξαηνο (15 έηε αζθάιηζεο θαη ζπκπιεξσκέλν ην 62ν
έηνο ηεο ειηθίαο) ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 151,20 επξώ.
Καη ηνύην δηόηη 345,60 επξώ είλαη ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πνπ
αληηζηνηρεί ζηα 15 έηε αζθάιηζεο θαη δεδνκέλνπ όηη ν αζθαιηζκέλνο είρε 25
έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα ην ελ ιόγσ πνζό ζα κεησζεί θαηά 15/40 (ήηνη 216
επξώ) θαη θαηόπηλ 30% πεξαηηέξσ κείσζε (5 έηε λσξίηεξα ζπληαμηνδόηεζε
από ην πιήξεο όξην ειηθίαο), δειαδή 151,20 επξώ.
ΠΟΟ

ΕΘΝΙΚΗ

ΤΝΣΑΞΗ

Ε

ΠΕΡΙΠΣΩΗ

ΥΟΡΗΓΗΗ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΝΣΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άπθπο 27 παπ.2α ζε ζςνδςαζμό με ηο άπθπο 7 Παπάγπαθορ 4
ηελ παξάγξαθν απηή ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ 27, νξίδνληαη ηα πνζνζηά
αλαπεξίαο, γηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη κεηώζεηο ζην πνζό ηεο εζληθήο
ζύληαμεο γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο θνξέσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, νη νπνίνη ζα
ιάβνπλ κεησκέλε ζύληαμε ιόγσ αλαπεξίαο, σο αθνινύζσο:
α) από 67% έσο θαη 79,99, ρνξεγείηαη ην 75% ηεο εζληθήο ζύληαμεο θαη
β) από 50% έσο θαη 69,99%, ρνξεγείηαη ην 50% ηεο εζληθήο ζύληαμεο.
ε πεξίπησζε λέαο θξίζεο από ηηο αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, ην ύςνο
ηεο εζληθήο ζύληαμεο αλαπξνζαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη βάζεη
ηνπ λένπ πνζνζηνύ αλαπεξίαο.
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ηνπο ζπληαμηνύρνπο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ, ρνξεγείηαη ην
πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο.
Δμαίξεζε

από

ηηο

αλσηέξσ

πξνζαξκνγέο

ησλ

πνζνζηώλ

αλαπεξίαο,

απνηεινύλ όζνη ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε
βάζε δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο (ηπθινί, πάζρνληεο από Βήηα
νκόδπγν κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία
κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, πνπ ππνβάιινληαη ζε κεηάγγηζε
θιπ).
Απηό ζεκαίλεη όηη ε σο άλσ θαηεγνξία ζπληαμηνύρσλ, ζα ιάβεη ην δηθαηνύκελν
ζύκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο, αλεμαξηήησο
πνζνζηνύ αλαπεξίαο, εθόζνλ δηακέλεη λόκηκα θαη κόληκα ζηελ Διιάδα γηα
ηνπιάρηζηνλ 15 έηε κεηαμύ ηνπ 15νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο βάζεη ηνπ λ.612/1977, όπσο
πξναλαθέξζεθε ζηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 7.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ην ζεκείν απηό θαη δεδνκέλνπ όηη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο
λόγω αναπηπίαρ, δελ ειέγρεηαη ε λόκηκε θαη κόληκε δηακνλή ζηελ Διιάδα
θαη, σο εθ ηνύηνπ, νύηε θαη ε πξνϋπόζεζε ηεο 15εηνύο αζθάιηζεο, ην πνζό
ηεο εζληθήο ζύληαμεο, ην νπνίν ζα πεξηνξηζηεί πεξαηηέξσ βάζεη ηνπ βαζκνύ
αλαπεξίαο, είλαη ην εμήο:
α) Γηα όζνπο έρνπλ μέσπι 15 έηη αζθάλιζηρ, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο
είλαη ην πνζό ησλ 345,60 εςπώ, ην νπνίν αθνξά ζε ζπληαμηνύρν κε 15
ηνπιάρηζηνλ έηε αζθάιηζεο, ζύκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 6
ηνπ αξ. 7.
β) Γηα όζνπο έρνπλ από 15 έωρ και 19,9 έηη αζθάλιζηρ, ην πνζό ηεο
εζληθήο ζύληαμεο είλαη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ
θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ.
γ) Γηα όζνπο έρνπλ από 20 έηη αζθάλιζηρ και άνω, ην πνζό ηεο εζληθήο
ζύληαμεο είλαη ην πνζό ησλ 384 επξώ.
εκεηώλνπκε όηη ηα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη θαη ζε πεξηπηώζεηο θνξέσλ πνπ
κέρξη ζήκεξα δελ ρνξεγνύζαλ ζύληαμε ιόγσ αλαπεξίαο κε βαζκίδεο
αλαπεξίαο (ΟΑΔΔ, ΔΣΑΑ).
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ
1) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 80% θαη 6 έηη αζθάλιζηρ,
ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 345,60 επξώ.
2) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 80% θαη 25 σπόνια
αζθάλιζηρ, ζα ιάβεη ην πνζό ησλ 384 επξώ.
3) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 70% θαη 6 έηη αζθάλιζηρ,
ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 259,2 επξώ, (345,60Υ75%)
4) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 70% θαη 25 έηη αζθάλιζηρ,
ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 288 επξώ (384Υ75%)
5) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 55% θαη 6 έηη αζθάλιζηρ,
ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 172,9 επξώ (345,60Υ50%).
6) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 55% θαη 25 έηη αζθάλιζηρ,
ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 192 επξώ (384Υ50%).
7) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 67% θαη 18 έηη αζθάιηζεο,
ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 276,48 επξώ (368,64Υ75%).
Άπθπο 7 παπάγπαθορ 5 – σοπήγηζη εθνικήρ ζύνηαξηρ ζε πεπίπηωζη
ζώπεςζηρ ζςνηάξεων
ηελ παξάγξαθν απηή ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ ξπζκίδεηαη ην ύςνο ηεο
Δζληθήο ύληαμεο πνπ ρνξεγείηαη ζε πεξίπησζε ζώξεπζεο ζπληάμεσλ.
Δηδηθόηεξα, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή κίαο εζληθήο ζύληαμεο, ην ύςνο ηεο
νπνίαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην εάλ ν ζπληαμηνύρνο, ή ηα δηθαηνδόρα
πξόζσπα ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ ζαλάηνπ, δηθαηνύηαη λα ιάβεη
πέξαλ ηεο κίαο θύξηαο ζύληαμεο. ε πεξίπησζε ζπληαμηνύρνπ ή δηθαηνύρνπ
δύν πιήξσλ θύξησλ ζπληάμεσλ, ρνξεγείηαη ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο
ζύληαμεο. ε πεξίπησζε ζπληαμηνύρνπ ή δηθαηνύρνπ κίαο πιήξνπο θαη κίαο
κεησκέλεο θύξηαο ζύληαμεο, ρνξεγείηαη ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο.
ε πεξίπησζε ζπληαμηνύρνπ ή δηθαηνύρνπ δύν κεησκέλσλ θύξησλ ζπληάμεσλ,
ρνξεγείηαη ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κία, όκσο
ην άζξνηζκα ηνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο
ζύληαμεο.
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Πεξηζζόηεξεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ ζα
δνζνύλ κε λεόηεξε εγθύθιηό καο, ζηελ νπνία ζα αλαιύνληαη ηα ζέκαηα ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4387/2016 γηα ηελ παξάιιειε αζθάιηζε.
Άπθπο 7 παπάγπαθορ 6 – πλήπερ ποζό εθνικήρ ζύνηαξηρ
Γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ, ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο
νξίδεηαη ζε 384 επξώ κεληαίσο θαη θαηαβάιιεηαη αθέξαην εθόζνλ έρνπλ
ζπκπιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 20 έηε αζθάιηζεο θαη επηπιένλ 40 έηε δηακνλήο
ζηελ Διιάδα.
Δμαηξνύληαη νη ζπληαμηνύρνη ιόγσ αλαπεξίαο, γηα ηνπο νπνίνπο, όπσο
αλαιύζεθε αλσηέξσ, δελ απαηηείηαη ε πξνϋπόζεζε ηεο δηακνλήο ζηελ ρώξα,
θαζώο θαη νη ζπληαμηνδνηνύκελνη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε βάζε
δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη κόλν ε
15εηήο λόκηκε θαη κόληκε δηακνλή.
Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο βαίλεη κεηνύκελν θαηά 2% γηα θάζε έηνο
αζθάιηζεο

πνπ

ππνιείπεηαη

ησλ

20

εηώλ,

εθόζνλ

σζηόζν

έρνπλ

ζπκπιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 15 έηε αζθάιηζεο.
Δηδηθόηεξα:


Γηα 15 έηη αζθάιηζεο, ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο είλαη
345,60 εςπώ



Γηα 16 έηη αζθάιηζεο, 353,28 εςπώ



Γηα 17 έηη αζθάιηζεο, 360,96 εςπώ



Γηα 18 έηη αζθάιηζεο, 368,64 εςπώ



Γηα 19 έηη αζθάιηζεο, 376,32 εςπώ θαη



Από 20 έηη αζθάιηζεο θαη άλσ 384,00 εςπώ

εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο δελ έρεη ζπκπιεξώζεη
ηνπιάρηζηνλ 20 έηε αζθάιηζεο θαη επίζεο δελ ζπκπιεξώλεη αθέξαην έηνο
αζθάιηζεο, σο εζληθή ζύληαμε ιακβάλεηαη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηα
αθέξαηα έηε θαη γηα ηνπο ινηπνύο κήλεο ή θαη εκέξεο αζθάιηζεο ιακβάλεη
αλαινγία.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
1) Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο, έρνληαο
ζπκπιεξώζεη 17 έηε αζθάιηζεο, 8 κήλεο θαη 15 εκέξεο. Σν πνζό ηεο εζληθήο
ζύληαμεο γηα 17 έηε αζθάιηζεο, αλέξρεηαη ζε 360,96 επξώ.
Γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο πέπαν ηων 17 εηών, δειαδή γηα ηνπο 8 κήλεο θαη
15 εκέξεο (8 κήλεο x 25 εκέξεο αζθάιηζεο + 15 εκέξεο αζθάιηζεο = 215
εκέξεο αζθάιηζεο) ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 5,50 εςπώ
[(368,64 – 360,96) x 215/300]. πλεπώο, ην ζπλνιηθό πνζό ηεο εζληθήο
ζύληαμεο γηα 17 έηε αζθάιηζεο, 8 κήλεο θαη 25 κέξεο αλέξρεηαη ζε 366,46
εςπώ (360,96 + 5,50 = 366,46 επξώ).
2) Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΝΑΣ ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο, έρνληαο
ζπκπιεξώζεη 19 έηε αζθάιηζεο θαη 8 κήλεο ζπλζεηηθήο ππεξεζίαο.
Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο γηα ηα 19 έηε λαπηηθήο ππεξεζίαο, αλέξρεηαη
ζε 376,32 επξώ. Γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο πέπαν ηων 19 εηών, δειαδή γηα
ηνπο 8 κήλεο (8 κήλεο ρ 30 εκέξεο αζθάιηζεο = 240 εκέξεο), ζα ιάβεη σο
εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 5,12 επξώ [(384 – 376,32) ρ 240/360= 5,12.]
πλεπώο ην ζπλνιηθό πνζό εζληθήο ζύληαμεο γηα 19 έηε αζθάιηζεο θαη 8
κήλεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 381,44 εςπώ (376,32+5,12=381,44 επξώ)
3) Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΝΑΣ ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο έρνληαο
ζπκπιεξώζεη 19 έηε, 8 κήλεο θαη 15 εκέξεο λαπηηθήο ππεξεζίαο.
Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο γηα ηα 19 έηε λαπηηθήο ππεξεζίαο, αλέξρεηαη
ζε 376,32 €.
Γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο πέξαλ ησλ 19 εηώλ, δειαδή γηα ηνπο 8 κήλεο θαη ηηο
15 εκέξεο (8 κήλεο ρ 30 εκέξεο +15 εκέξεο = 255 εκέξεο) ζα ιάβεη σο
εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 5,44€ [(384- 376,32) ρ 255/360 = 5,44€]
Δπνκέλσο, ε εζληθή ζύληαμε πνπ ζα ιάβεη ν παξαπάλσ δηθαηνύρνο, γηα ηα 19
έηε, 8 κήλεο θαη 15 εκέξεο, λαπηηθήο ππεξεζίαο, ζα αλέξρεηαη ζε 381,76€
(376,32€ + 5,44€ = 381,76€).
Ποζό

Εθνικήρ

ύνηαξηρ

για

όζοςρ

ζςνηαξιοδοηούνηαι

με

ηο

ν.612/1977
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Γηα όζνπο ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε
βάζε δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο,
είλαη, ζε θάζε πεξίπησζε, απηό πνπ αληηζηνηρεί ζηα 20 έηε αζθάιηζεο, θαη’
εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ αξ. 7, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ αξ.
28 παξ. 2β’ ηνπ λ. 4387/2016, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληαπνδνηηθήο
ζύληαμεο ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα λα ζπληαμηνδνηεζεί
ιόγσ γήξαηνο κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977, κε 20εηή δηακνλή ζηελ
Διιάδα θαη 4.050 ημέπερ αζθάλιζηρ, ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό
ησλ 384 εςπώ.
Αληίζηνηρα, εάλ έρεη 17 έηε αζθάιηζεο, ζα ιάβεη επίζεο σο εζληθή ζύληαμε ην
πνζό ησλ 384 εςπώ.
ςνςπολογιζμόρ πλαζμαηικών σπόνων
ε

πεξίπησζε

πνπ

αζθαιηζκέλνο

έρεη

αλαγλσξίζεη

ρσξίο

εμαγνξά

πιαζκαηηθνύο ρξόλνπο, νη νπνίνη αμηνπνηνύληαη μόνο για ηη θεμελίωζη ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνύ

δηθαηώκαηνο,

νη

ρξόλνη

απηνί

ζπλππνινγίδνληαη

ζηε

δηακόξθσζε ηνπ πνζνύ ηεο εζληθήο ζύληαμεο, όρη όκσο θαη ζε απηό ηεο
αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο, όπσο ξεηά νξίδεηαη ζην αξ. 28 παξ. 2δ ηνπ λ.
4387/2016.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αζθαιηζκέλνο, έρεη αλαγλσξίζεη ρσξίο εμαγνξά 200 εκέξεο επηδνηνύκελεο
αλεξγίαο (αξ. 40 ηνπ λ. 2084/1992), πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξώζεη ηα 15 έηε
αζθάιηζεο θαη λα δηθαησζεί ζύληαμεο ζην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο. Σν πνζό ηεο
εζληθήο ζύληαμεο είλαη 345,60 επξώ.
Εξςπακούεηαι όηη νη πιαζκαηηθνί ρξόλνη, νη νπνίνη αλαγλσξίζζεθαλ καηόπιν
εξαγοπάρ, γηα ηε ζεκειίσζε θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο
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ζύληαμεο, ζπλππνινγίδνληαη ζηε δηακόξθσζε ηόζν ηεο εζληθήο όζν θαη ηεο
αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο.
Σέινο, πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο εζληθήο ζύληαμεο, από 1.01.2017
θαη’ έηνο κε θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, κε βάζε
ζπληειεζηή πνπ δηακνξθώλεηαη θαηά 50% από ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη
θαηά

50%

από

ηε

κεηαβνιή

ηνπ

Γείθηε

Σηκώλ

Καηαλαισηή

ηνπ

πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ Γείθηε
Σηκώλ Καηαλαισηή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 14 παξ. 3 ηνπ λ.
4387/2016.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ

Α. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ

Εζωηεπική Διανομή
1. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληε Κ.Α.
4.

Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Οηθ.Τ

5.
6.
7.
8.

Γ/λζε Κ.Α.Μ.Α. (Γ13)
Γ/λζε Κ.Α.Α.Α. (Γ14)
Γ/λζε Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο – Γ16
Λνηπέο Γ/λζεηο θαη Απηνηειέο
Σκήκα ηεο ΓΓΚΑ

9.

Ίξηδα
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