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Προς απάντηση της ανωτέρω επιστολής που απευθύνεται στον Υπουργό Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων και διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από τη Γραμματεία Διοικητή e-

ΕΦΚΑ, αναφέρουμε τα εξής:
1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του αρ. 33 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει με το
άρθρο 29 του Ν. 4670/2016, ορίζονται τα εξής:
1.

«2. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (12/05/2016), συντάξεων, ως συντάξιμες
αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη
χορηγηθείσα σύνταξη».
3. α. Από την 1.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, που έχουν
απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016,
υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της
παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από την 1.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες
αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι
μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της
παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να
καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.
β.α. Οι κύριες συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, που έχουν απονεμηθεί ή
εκκρεμεί η απονομή τους πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν
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επανυπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπολογίζονται εκ
νέου από την 1.10.2019 σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της
παραγράφου 5 του άρθρου 8.
β.β. Από την 1.10.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο
εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της
παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον
δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη
εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8.
β.γ. Από την 1.10.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από
αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου
5 του άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση τα
ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, και το ποσό των
συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που
προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020
και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στην περίπτωση που η
προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που
προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του
πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής
διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της
παραγράφου 5 του άρθρου 8 και η διαφορά των δύο ποσών συμψηφίζεται κατ’ έτος και
μέχρι την πλήρη εξάλειψή της με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως
αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8.»
2. Κατά συνέπεια, οι συντάξεις όλων των ασφαλισμένων σε φορείς που εντάχθηκαν
στον e-ΕΦΚΑ (πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ), μεταξύ των οποίων και εκείνες που
απονεμήθηκαν σε πρώην υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας, επανυπολογίζονται
σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας και με βάση ενιαίους κανόνες, χωρίς
διακρίσεις. Μάλιστα, το συμπέρασμα που εκτίθεται στην επιστολή σας, δηλαδή ότι η
ισχύουσα νομοθεσία παράγει άνιση μεταχείριση μεταξύ των συνταξιοδοτούμενων πριν και
μετά την ισχύ των διατάξεων του Ν. 4387/2016, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας δεν
ευσταθεί, διότι ο επανυπολογισμός των συντάξεων θεσπίστηκε ακριβώς προκειμένου να
χορηγείται εθνική και ανταποδοτική σύνταξη σε όλους τους συνταξιοδοτούμενους,
ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης συνταξιοδότησης, εξασφαλίζοντας όχι μόνο το
καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης που είχε απονεμηθεί με τις προϊσχύουσες του Ν.
4387/2016 διατάξεις αλλά και την καταβολή τυχόν προσαυξήσεων, μετά τη σύγκριση των
ποσών μεταξύ του παλαιού υπολογισμού των συντάξεων και του επανυπολογισμού τους.
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΝΤΟΥΝΑ
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