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Πώς θα γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων 

Τα βασικά σημεία της υπουργικής απόφασης που εστάλη στον ΕΦΚΑ για τη 

διατύπωση γνώμης 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

Τον τρόπο εφαρμογής των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2020 

για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις προ του ν. 4387/2016 (πριν την 

13η.05.2016), προβλέπει μεταξύ άλλων Υπουργική Απόφαση την οποία πρόκειται 

να υπογράψει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Παναγιώτης 

Τσακλόγλου. Η υπουργική απόφαση αντικαθιστά την παλαιότερη απόφαση του 

επανυπολογισμού των συντάξεων (οικ. 26083/2016 όπως ισχύει), η οποία 

ακυρώθηκε ως συνέπεια των αποφάσεων του ΣτΕ του Οκτωβρίου 2019.  

Η νέα υπουργική απόφαση, αφορά σε κύριες συντάξεις Δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα (εκτός του πρώην ΟΓΑ), οι οποίες είτε έχουν ήδη επανυπολογιστεί είτε 

εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους. Αποτελείται από επτά άρθρα τα οποία αφορούν 

στο πεδίο εφαρμογής της, τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξεων, τις 

συντάξιμες αποδοχές, τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα έτη ασφάλισης, τον 

προσδιορισμό της καταβλητέας από 1.10.2019 σύνταξης και τη διαδικασία 

αναπροσαρμογής.  

Βασικά σημεία της απόφασης 

Τα βασικά σημεία της απόφασης αφορούν στον υπολογισμό του ανταποδοτικού 

μέρους της σύνταξης, βάσει των νέων, βελτιωμένων συντελεστών αναπλήρωσης 

του ν. 4670/2020 για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη 

ασφάλισης. Υπενθυμίζεται ότι ο υπολογισμός βάσει των αυξημένων συντελεστών 

αναπλήρωσης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την εφαρμογή του ν. 4387/2016 

προβλέφθηκε στην εγκύκλιο του ΥΠΕΚΥΠ με Α.Π. 15982/2020.  

Η αναπροσαρμογή από 01.10.2019 όλων των κύριων συντάξεων που χορηγήθηκαν 

με προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, πραγματοποιείται βάσει των 

στοιχείων επί των οποίων πραγματοποιήθηκε ο πρώτος επανυπολογισμός και 

αναπροσαρμογή του διαστήματος από 13.05.2016 έως 30.09.2019. Οι βελτιωμένοι 

συντελεστές αναπλήρωσης εφαρμόζονται άμεσα χωρίς επανάληψη του πρώτου 

επανυπολογισμού και της αναπροσαρμογής. 



 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η καταβλητέα από 01.10.2019 σύνταξη, γίνεται 

σύγκριση α) του καταβαλλόμενου την 30.09.2019 ποσού εθνικής σύνταξης, 

ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς με β) το άθροισμα εθνικής 

σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με 

βάση τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης. Η σύγκριση των ποσών 

διενεργείται μεταξύ καθαρών προ φόρου ποσών.  

Αν το καθαρό προ φόρου ποσό που ελάμβανε ο συνταξιούχος προ της 30.09.2019 

εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει με τους αυξημένους 

συντελεστές αναπλήρωσης, τότε εξακολουθεί να καταβάλλεται το υψηλότερο ποσό. 

Η διαφορά τους εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική 

διαφορά, και ακολουθώντας τις σχετικές προβλέψεις του νόμου.  

Στην περίπτωση που λόγω των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης προκύπτει 

αυξημένο ποσό στον δικαιούχο, σε σχέση με ό,τι ελάμβανε προ της 30ης 

Σεπτεμβρίου 2019, τότε το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης 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. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι κάθε συνταξιούχος προ του 2016 θα 

λαμβάνει τουλάχιστον όσα ελάμβανε, εάν όχι περισσότερα. Για όσους έχουν πάνω 

από 30 έτη ασφάλισης θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω οι ανταποδοτικές τους 

συντάξεις, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν και αυξήσεις των καθαρών ποσών που αυτοί 

λαμβάνουν.  

Τέλος, τυχόν αναδρομικά ποσά που θα προκύψουν για τους συνταξιούχους για το 

διάστημα από τον Οκτώβριο 2019, μέχρι την εφαρμογή της αναπροσαρμογής, αυτά 

θα τους αποδοθούν εφάπαξ.   

Με την υπουργική αυτή απόφαση, κλείνει ο κύκλος των επανυπολογισμών και 

αποκαθίστανται οι αδικίες των χαμηλών συντελεστών αναπλήρωσης του 

προηγούμενου νόμου 4387/2016 για όσους είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης. 

Πρόκειται για το τελευταίο σημαντικό βήμα συμμόρφωσης στις αποφάσεις του ΣτΕ 

του Οκτωβρίου 2019  και, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα πρόσφατα μέτρα 

επιτάχυνσης απονομής των συντάξεων, συμπληρώνει το πλέγμα ενεργειών της 

κυβέρνησης και του Υπουργείου προς ομαλοποίηση της λειτουργίας του 

ασφαλιστικού μας συστήματος.    

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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