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«...Τα θετικά αποτελέσματα
που επιτυγχάνουμε οδηγούν

σε διαρκείς βελτιώσεις»       



Τα θετικά αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε 
έχουν, επιτέλους, αντίκρισμα στους 
ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους. 
Στη διετία 2017 - 2018 ανατρέψαμε όλες 
τις αρνητικές προβλέψεις που είχαν γίνει 
για τον ΕΦΚΑ και τη δημόσια κοινωνική 
ασφάλιση. Κατακτήσαμε μεγαλύτερο 
πεδίο ελευθερίας για την άσκηση της 
δημοσιονομικής μας πολιτικής. Την 
αποτελεσματικότερη ενίσχυση της 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Το 2017 πετύχαμε πλεόνασμα 777 εκατ. ευρώ 
έναντι προβλεπόμενου ελλείμματος 765 εκατ. 
ευρώ. Για το 2018 το πλεόνασμα προβλέπεται 
να προσεγγίσει το 1,4 δις ευρώ. Τα θετικά 
αυτά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν παράλληλα 
με την εκκαθάριση εκατοντάδων χιλιάδων 
συνταξιοδοτικών παροχών που εκκρεμούσαν 
από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κατά το 
διάστημα 1/1/2015 - 30/9/2018 απονεμήθηκαν 
συνολικά 425.673, εκκρεμείς για πολλά έτη, 
κύριες συντάξεις.

• Διορθώνουμε αδικίες δεκαετιών.
• Απαλλάσσουμε τους ασφαλισμένους 
από αμφισβητούμενες ασφαλιστικές οφειλές.
• Επιστρέφουμε εισφορές του ΕΟΠΥΥ 
και του ΑΚΑΓΕ. 
• Προβλέπουμε η διαδοχική ασφάλιση 
να υπολογίζεται ως ενιαίος χρόνος 
και δεν χάνονται συντάξιμα έτη. 
• Αποσυνδέσαμε την ασφάλιση από 
την ιδιότητα των επιστημονικών επαγγελμάτων 
(μηχανικών και δικηγόρων). 
• Θεσπίσαμε να ασφαλίζονται 
μόνο τα εισοδήματα από εργασία.
• Ορίσαμε για τη συντριπτική πλειονότητα 
των συνταξιούχων που ασκεί αγροτική 
δραστηριότητα να μην μειώνεται η σύνταξη. 
• Προβλέψαμε αναλογική μείωση των 
συντάξεων σε περίπτωση απασχόλησης, 

αντίστοιχη των ωρών ή ημερών απασχόλησης, 
αντί της περικοπής του 60%. 
• Καθιερώσαμε κατώτατο όριο 
για τις συντάξεις χηρείας. 
• Θεσμοθετήσαμε την επ’ αόριστο πιστοποίηση 
αναπηρίας για πάνω από 150 παθήσεις. 
• Δώσαμε τη δυνατότητα ρύθμισης χρεών 
σε έως και 120 δόσεις, κ.α.

Χτίζουμε την κοινωνική ασφάλιση με ευελιξία 
και προοπτική που σε έκτακτες καταστάσεις θα 
ξεπερνά τα εμπόδια και τις δυσλειτουργίες των 
συστημάτων που χαρακτήριζαν την λειτουργία 
του. Για να μπορεί να βρίσκεται κοντά στον 
πολίτη με αποτελεσματικές υπηρεσίες.
Δημιουργούμε τη νέα εποχή. Όσο βελτιώνονται 
- και θα βελτιώνονται -οι δείκτες της 
οικονομίας και της απασχόλησης, τόσο θα 
ενισχύεται το δημόσιο σύστημα της κοινωνικής 
ασφάλισης. Συμβάλλοντας καθοριστικά στην 
οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική 
συνοχή. Διότι η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί 
το στέρεο έδαφος για την ανάπτυξη της 
οικονομίας και την ευημερία του λαού μας. 
Συνεχίζουμε..

Αναστάσιος Πετρόπουλος_ Υφυπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης



 Από τα ελλείμματα και την αβεβαιότητα,
+  στα πλεονάσματα και τη βιωσιμότητα!
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Το 2013 σημειώθηκε συγκυριακό πλεόνασμα 
ύψους 842 εκατ. €. Συγκυριακό διότι προήλθε 
από την απώλεια των εισοδημάτων των 
συνταξιούχων ύψους 4,5 δις €. μόνο αυτό το 
έτος. Η δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε 
στο 15,8% με το ΑΕΠ της χώρας να ανέρχεται 
εκείνη την χρονιά στα 182 δις €.
Με το Ν. 3863/10 η χώρα μας είχε δεσμευτεί
να μην υπερβαίνει η συνταξιοδοτική δαπάνη
το όριο του 16,2% του ΑΕΠ κατ’ έτος.
Παρά τις αλλεπάλληλες μνημονιακές περικοπές 
της περιόδου 2010-2014, οι οποίες σωρευτικά 
έχουν αφαιρέσει 63,1 δις € έως σήμερα από 
τους συνταξιούχους, το σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλισης εμφάνιζε το 2015 έλλειμμα ύψους 
1,18 δις € και η συνταξιοδοτική δαπάνη 
εκτινάχθηκε στο 17,05% του ΑΕΠ. 
Το 2017 ο ΕΦΚΑ παρήγαγε πλεόνασμα ύψους 
777 εκατ. €, έναντι προϋπολογισμένου 
ελλείμματος 765 εκατ. €, δηλαδή θετικό 
αποτέλεσμα ύψους 1,5 δις €. 
Αντίστοιχα στο ΕΤΕΑΕΠ, το 2017, ο κλάδος 
επικουρικής ασφάλισης κατέγραψε πλεόνασμα 
93 εκατ. ευρώ και των εφάπαξ παροχών 543 
εκατ. €. Οι προβλέψεις για το 2018 είναι 
επίσης θετικές. Το πλεόνασμα στο ΕΤΕΑΕΠ 
προβλέπεται να είναι 1,1 δις €.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΑΕΔ), στο σύνολό 
τους, κατέγραψαν το 2017 πλεόνασμα 2,93 δις €, 
κατά 921 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με 
το 2016 και 3,48 δις € περισσότερα από το 2015.

Στο πλεόνασμα αυτό συνέβαλε καθοριστικά 
ο ΕΦΚΑ όχι μόνο πετυχαίνοντας πλεόνασμα
ο ίδιος ως φορέας, αλλά ενισχύοντας σημαντικά 
τα έσοδα και των υπολοίπων φορέων μέσω της 
βελτίωσης της είσπραξης των συνεισπραττόμενων 
εισφορών ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ, ΕΤΕΑΕΠ.
Το εννεάμηνο του 2018 ο ΕΦΚΑ παρουσιάζει 
πλεόνασμα 830 εκατ. € και στο τέλος του 2018 
εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τα 1,4 δις €. 
Συγκεκριμένα, τα έσοδα από ασφαλιστικές 
εισφορές μισθωτών εκτός των μισθωτών της 
Κεντρικής Διοίκησης κατά το πρώτο εννεάμηνο 
του 2018 ανήλθαν σε 4,86 δις € έναντι 4,55 δις € 
του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2017.
Είναι αυξημένα κατά 310 εκατ. € ή κατά 6,82%. 
Εκτιμούμε ότι το ποσοστό αυτό της αύξησης θα 
διατηρηθεί για όλο το έτος και προβλέπουμε ότι 
τα έσοδα αυτής της κατηγορίας θα ξεπεράσουν 
στα 6,75 δις €, δηλαδή 504 εκατ. ευρώ επιπλέον 
από την αρχική πρόβλεψη του ΜΠΔΣ των
6,24 δις €.
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΦΚΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΦΚΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

> Περιορισμός κατά 50% της δαπάνης στέγασης υπηρεσιών ΕΦΚΑ έως το 2025

> Απόδοση κινητής περιουσίας: +  275 εκ. € στο 9μηνο του 2018



Τα πλεονάσματα που επιτυγχάνουμε και η βιωσιμότητα που αποδεδειγμένα 
διασφαλίζουμε στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αποτελούν ισχυρό «ανάχωμα» 
σε όσους σχεδιάζουν να το παραδώσουν στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Αδιαφορώντας για το πώς θα έχουν ασφάλιση οι μη έχοντες
και πώς θα πληρώνονται οι ήδη συνταξιούχοι… 
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*

* παρά τις μειώσεις που είχαν επιβληθεί έως το 2015

** χωρίς νέες περικοπές συντάξεων εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού οδηγώντας τη συνταξιοδοτική    
     δαπάνη στο 10,6% του ΑΕΠ το 2070 με παράλληλη αύξηση του ΑΕΠ στα 303 δις ευρώ το 2070

**



Τον Ιανουάριο 2015 οφείλονταν απλήρωτες παροχές που 
ξεπερνούσαν τα 2 δις €. Συγκεκριμένα, κληρονομήσαμε 168.922 
απλήρωτες κύριες συντάξεις, 154.022 απλήρωτες επικουρικές 
συντάξεις και 63.500 απλήρωτα εφάπαξ. Στα 3,5 χρόνια 
μειώσαμε τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις κατά 76,9% δηλαδή 
στις 39.061 (παρά το γεγονός ότι είχαμε 530.078 νέες αιτήσεις 
κύριων συντάξεων), τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις 
κατά 41,9% δηλαδή στις 89.543 και τα εκκρεμή εφάπαξ κατά 
58,7% δηλαδή στα 26.208. Το συνολικό κόστος των τελευταίων 
εκκρεμών συνταξιοδοτικών παροχών ανέρχεται σε 701 εκ. €.  
Έχει μειωθεί κατά 60% σε σύγκριση με το 2015 και έχει 
συνυπολογιστεί στη δαπάνη και στην τελική διαμόρφωση του 
πλεονάσματος για το 2018. 

Δραστικός Περιορισμός
των Εκκρεμών κύριων συντάξεων,          
επικουρικών και εφάπαξ παροχών 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΝ 30/9/2018

ΕΩΣ 31/12/2014 ΕΩΣ 30/09/2018 
(ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟ
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

ΚΥΡΙΕΣ 168.922 39.061 -76,9%  175.000.000 € 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 154.022 89.543 -41,9%  220.000.000 € 

ΕΦΑΠΑΞ 63.500 26.208 -58,7%  306.850.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 386.444 154.812 -60,0%  

ΚΟΣΤΟΣ 2.000.000.000 €  701.850.000 € 

ΚΥΡΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ 1/1/2015 - 

30/09/2018

530.078

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ 1/1/2015 - 30/09/2018

ΚΥΡΙΕΣ 425.673  

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 207.850  

ΕΦΑΠΑΞ 91.735  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 725.258 4.632.000.000 € 



ΤΟ 9ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ 93.247
ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΝΩ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 9ΜΗΝΟ 
ΠΕΡΣΙ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ 72.917. 

ΤΟ 9ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ 43.389
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΝΩ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 9ΜΗΝΟ
ΠΕΡΣΙ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ 35.188.

ΤΟ 9ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ 23.522 ΕΦΑΠΑΞ
ΕΝΩ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 9ΜΗΝΟ ΠΕΡΣΙ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ 15.600. 

Από 1/1/2015 έως και 30/9/2018 
καταβλήθηκαν 725.258 συνολικές 
παροχές (κύριες, επικουρικές και εφάπαξ) 
συνολικού ύψους 4,63 δις €.
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ:

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΚΥΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ)

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017                         ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΚΥΡΙΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 28%

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 23,3%

ΕΦΑΠΑΞ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 51%



Το 88% των μη μισθωτών το 2018 καταβάλλει μηνιαία εισφορά μικρότερη των 200€ 
έναντι μόλις 27% το 2016.

Η συντριπτική πλειονότητα των μη μισθωτών καταβάλλει ήδη από την 1/1/2017 
χαμηλότερες και δικαιότερες εισφορές. Με βάση το εισόδημα και όχι επί 
πλασματικών και αυτόματα αυξανόμενων, ανά τριετία, ασφαλιστικών κλάσεων 
που ήταν η αιτία για την αδυναμία πληρωμών, την αύξηση χρεών και την απώλεια 
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Δικαιότερες εισφορές
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΩΣ 200 €

96,8%

3,2%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31/12/2014         ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 1/1/2015



Ελάφρυνση εισφορών για 250.000 μη μισθωτούς

Συγκεκριμένα, από την 1/1/2019, διατηρώντας 
την ελάχιστη εισφορά για την κύρια σύνταξη: 
 
> Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια 
σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών 
και αυτοαπασχολούμενων με ετήσιο εισόδημα 
πάνω από 7.032 ευρώ, μειώνεται κατά 33,3%, 
από 20% που είναι σήμερα στο 13,33% (όσο, 
δηλαδή, η εργοδοτική εισφορά στην περίπτωση 
των μισθωτών). Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για 
εισοδήματα από 7.032 ευρώ έως 10.550 ευρώ θα 
είναι 117,20 ευρώ.

Ελεύθεροι Επαγγελµατίες
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ

2019 ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2019

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΚΤΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

8.032 € 669 € 134 € 117 € -200 € -12,45%

9.032 € 753 € 151 € 117 € -400 € -22,14%

10.032 € 836 € 167 € 117 € -600 € -29,90%

11.032 € 919 € 184 € 123 € -736 € -33,35%

12.032 € 1.003 € 201 € 134 € - 803 € -33,35%

16.032 € 1.336 € 267 € 178 € -1.069 € -33,35%

20.032 € 1.669 € 334 € 223 € -1.336 € -33,35%

25.032 € 2.086 € 417 € 278 € -1.670 € -33,35%

30.032 € 2.503 € 501 € 334 € -2.003 € -33,35%

40.032 € 3.336 € 667 € 445 € -2.670 € -33,35%

Κύρια Σύνταξη 20%   13,3%

Αγρότες

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ 2019 ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2019

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ 
ΝΕΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6.022 € 90,33 € 74,00 € - 195,96 € -18,1%
8.022 € 120,33 € 80,22 € - 481,32 € -33,3%

10.022 € 150,33 € 100,22 € -601,32 € -33,3%
14.022 € 210,33 € 140,22 € - 841,32 € -33,3%
18.022 € 270,33 € 180,22 € -1.081,32 € -33,3%
22.022 € 330,33 € 220,22 € -1.321,32 € -33,3%
27.022 € 405,33 € 270,22 € -1.621,32 € -33,3%
35.022 € 525,33 € 350,22 € -2.101,32 € -33,3%
49.022 € 735,33 € 490,22 € -2.941,32 € -33,3%

∆ικηγόροι και Μηχανικοί

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ 2019 ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2019

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΚΤΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 
ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ

8.032 € 669 € 126€ 67€ 193 € 117 €

64,5 €

182 € -130 € - 5,63%

9.032 € 753 € 134€ 71€ 205 € 117 € 182 € - 278 € -11,31%

10.032 € 836 € 142€ 77€ 219 € 117 € 182 € - 450 € -17,11%

11.032 € 919 € 151€ 81€ 232 € 120 € 185 € -564 € -20,31%

12.032 € 1.003 € 159€ 86€ 245 € 125 € 190 € -660 € -22,45%

16.032 € 1.336 € 193€ 104€ 297 € 148 € 213 € - 1.013 € -28,39%

20.032 € 1.669 € 230€ 124€ 354 € 173 € 238 € -1.401 € -32,96%

25.032 € 2.086 € 280€ 151€ 431 € 206 € 271 € -1.926 € -37,21%

30.032 € 2.503 € 334€ 180€ 514 € 242 € 307 € - 2.491 € -40,35%

40.032 € 3.336 € 455€ 245€ 700 € 323 € 388 € - 3.755 € -44,67%

Κύρια Σύνταξη 20%   13,3%

Κύρια Σύνταξη 18%   12%

Ελεύθεροι Επαγγελµατίες
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ

2019 ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2019

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΚΤΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

8.032 € 669 € 134 € 117 € -200 € -12,45%

9.032 € 753 € 151 € 117 € -400 € -22,14%

10.032 € 836 € 167 € 117 € -600 € -29,90%

11.032 € 919 € 184 € 123 € -736 € -33,35%

12.032 € 1.003 € 201 € 134 € - 803 € -33,35%

16.032 € 1.336 € 267 € 178 € -1.069 € -33,35%

20.032 € 1.669 € 334 € 223 € -1.336 € -33,35%

25.032 € 2.086 € 417 € 278 € -1.670 € -33,35%

30.032 € 2.503 € 501 € 334 € -2.003 € -33,35%

40.032 € 3.336 € 667 € 445 € -2.670 € -33,35%

Κύρια Σύνταξη 20%   13,3%

Αγρότες

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ 2019 ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2019

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ 
ΝΕΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6.022 € 90,33 € 74,00 € - 195,96 € -18,1%
8.022 € 120,33 € 80,22 € - 481,32 € -33,3%

10.022 € 150,33 € 100,22 € -601,32 € -33,3%
14.022 € 210,33 € 140,22 € - 841,32 € -33,3%
18.022 € 270,33 € 180,22 € -1.081,32 € -33,3%
22.022 € 330,33 € 220,22 € -1.321,32 € -33,3%
27.022 € 405,33 € 270,22 € -1.621,32 € -33,3%
35.022 € 525,33 € 350,22 € -2.101,32 € -33,3%
49.022 € 735,33 € 490,22 € -2.941,32 € -33,3%

∆ικηγόροι και Μηχανικοί

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ 2019 ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2019

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΚΤΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 
ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ

8.032 € 669 € 126€ 67€ 193 € 117 €

64,5 €

182 € -130 € - 5,63%

9.032 € 753 € 134€ 71€ 205 € 117 € 182 € - 278 € -11,31%

10.032 € 836 € 142€ 77€ 219 € 117 € 182 € - 450 € -17,11%

11.032 € 919 € 151€ 81€ 232 € 120 € 185 € -564 € -20,31%

12.032 € 1.003 € 159€ 86€ 245 € 125 € 190 € -660 € -22,45%

16.032 € 1.336 € 193€ 104€ 297 € 148 € 213 € - 1.013 € -28,39%

20.032 € 1.669 € 230€ 124€ 354 € 173 € 238 € -1.401 € -32,96%

25.032 € 2.086 € 280€ 151€ 431 € 206 € 271 € -1.926 € -37,21%

30.032 € 2.503 € 334€ 180€ 514 € 242 € 307 € - 2.491 € -40,35%

40.032 € 3.336 € 455€ 245€ 700 € 323 € 388 € - 3.755 € -44,67%

Κύρια Σύνταξη 20%   13,3%

Κύρια Σύνταξη 18%   12%



> Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των 
αγροτών με εισοδήματα πάνω από 4.922 ευρώ, 
μειώνεται επίσης κατά 33,3%, στο 12% από 18% 
που θα ήταν την 1/1/2019. Η ελάχιστη μηνιαία 
εισφορά για εισοδήματα από 4.922 ευρώ έως 
7.400 ευρώ θα είναι 74 ευρώ.

Σημειώνεται ότι δίνεται η ευχέρεια σε όσους 
έχουν την οικονομική δυνατότητα και το 
επιθυμούν, να καταβάλλουν επιπλέον εισφορές 
προκειμένου να λάβουν στο μέλλον μεγαλύτερες 
παροχές. 

Ελεύθεροι Επαγγελµατίες
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ

2019 ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2019

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΚΤΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

8.032 € 669 € 134 € 117 € -200 € -12,45%

9.032 € 753 € 151 € 117 € -400 € -22,14%

10.032 € 836 € 167 € 117 € -600 € -29,90%

11.032 € 919 € 184 € 123 € -736 € -33,35%

12.032 € 1.003 € 201 € 134 € - 803 € -33,35%

16.032 € 1.336 € 267 € 178 € -1.069 € -33,35%

20.032 € 1.669 € 334 € 223 € -1.336 € -33,35%

25.032 € 2.086 € 417 € 278 € -1.670 € -33,35%

30.032 € 2.503 € 501 € 334 € -2.003 € -33,35%

40.032 € 3.336 € 667 € 445 € -2.670 € -33,35%

Κύρια Σύνταξη 20%   13,3%

Αγρότες

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ 2019 ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2019

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ 
ΝΕΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6.022 € 90,33 € 74,00 € - 195,96 € -18,1%
8.022 € 120,33 € 80,22 € - 481,32 € -33,3%

10.022 € 150,33 € 100,22 € -601,32 € -33,3%
14.022 € 210,33 € 140,22 € - 841,32 € -33,3%
18.022 € 270,33 € 180,22 € -1.081,32 € -33,3%
22.022 € 330,33 € 220,22 € -1.321,32 € -33,3%
27.022 € 405,33 € 270,22 € -1.621,32 € -33,3%
35.022 € 525,33 € 350,22 € -2.101,32 € -33,3%
49.022 € 735,33 € 490,22 € -2.941,32 € -33,3%

∆ικηγόροι και Μηχανικοί

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ 2019 ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2019

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΚΤΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 
ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ

8.032 € 669 € 126€ 67€ 193 € 117 €

64,5 €

182 € -130 € - 5,63%

9.032 € 753 € 134€ 71€ 205 € 117 € 182 € - 278 € -11,31%

10.032 € 836 € 142€ 77€ 219 € 117 € 182 € - 450 € -17,11%

11.032 € 919 € 151€ 81€ 232 € 120 € 185 € -564 € -20,31%

12.032 € 1.003 € 159€ 86€ 245 € 125 € 190 € -660 € -22,45%

16.032 € 1.336 € 193€ 104€ 297 € 148 € 213 € - 1.013 € -28,39%

20.032 € 1.669 € 230€ 124€ 354 € 173 € 238 € -1.401 € -32,96%

25.032 € 2.086 € 280€ 151€ 431 € 206 € 271 € -1.926 € -37,21%

30.032 € 2.503 € 334€ 180€ 514 € 242 € 307 € - 2.491 € -40,35%

40.032 € 3.336 € 455€ 245€ 700 € 323 € 388 € - 3.755 € -44,67%

Κύρια Σύνταξη 20%   13,3%

Κύρια Σύνταξη 18%   12%

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ

Επιπλέον, για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, 
το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται στην ελάχιστη βάση 
υπολογισμού. Αυτό, σημαίνει ότι ανεξαρτήτως εισοδήματος η εισφορά δεν θα ξεπερνά το ελάχιστο 
που ισχύει σήμερα των 64,5 ευρώ/μήνα (41 € για την επικουρική και 23,5 € για εφάπαξ). Πρόκειται 
για μια ακόμα παρέμβαση που θα ελαφρύνει ουσιαστικά τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες 
και θα αυξήσει το πραγματικά διαθέσιμο εισόδημά τους.



Η αλήθεια για τις μειώσεις των συντάξεων

Οι περικοπές της περιόδου 2010-2014
έφτασαν τα 63,1 δις ευρώ σωρευτικά ως σήμερα,
αφήνοντας ελλείμματα στο σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης. Την περίοδο 2015-2018
οι περικοπές δεν ξεπέρασαν
σωρευτικά τα 4,3 δις ευρώ.

*

* Συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΣ.



ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Προβλέφθηκε η επιστροφή ασφαλιστικών 
εισφορών που αχρεωστήτως έχουν 
καταβάλει ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ ή έχουν 
συνεισπραχθεί από τον ΕΦΚΑ για λογαριασμό 
τρίτων φορέων (ΕΤΕΑΕΠ, ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ κλπ). 
Η επιστροφή αφορά και εκκρεμείς μέχρι 
31/12/2016 αιτήσεις προς τους ενταχθέντες 
στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς φορείς, 
εξαιρουμένου του Δημοσίου.
Υ.Α. Δ.15/Δ́ /12061/293 (Β’ 773)

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Απλοποιήθηκε και προβλέφθηκε η χορήγηση 
ασφαλιστικής ενημερότητας στους μη 
μισθωτούς με ευνοϊκές προϋποθέσεις για 
τους ασφαλισμένους (αυξήθηκε η χρονική 
της διάρκεια και απαιτείται η καταβολή της 
ελάχιστης κατά περίπτωση μηνιαίας εισφοράς 
από 1-1-2017). 
Έγγραφο 2128/30-10-2017

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Παρατάθηκε έως τις 28/2/2019 η χορήγηση 
παροχών ασθενείας (ασφαλιστική ικανότητα) 
με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν - 50 
ένσημα για τους μισθωτούς. Για τους μη 
μισθωτούς η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται 
με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις και απαιτεί την 
καταβολή των ελαχίστων εισφορών από 1-1-2017, 
χωρίς να έχουν επίδραση τυχόν οφειλές πριν την 
1-1-2017. Διευρύνθηκε η ασφαλιστική «κάλυψη» 
σε μέλη οικογενειών ασφαλισμένων τα οποία 
δεν «καλύπτονταν» μέχρι σήμερα (ανάδοχα 
άγαμα τέκνα, τέκνα που σπουδάζουν σε ΙΕΚ, 
ορφανά από τους δύο γονείς κ.α).
ΕΓΚ.: Φ40021/ΟΙΚ.18530/1001/30-3-2018

4. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Ο χρόνος απασχόλησης στα προγράμματα 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, από την 
πρώτη ημέρα, είναι χρόνος πραγματικής 
ασφάλισης.
ΕΓΚ.: Φ10043/35201/954/26-6-2018

5. ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ 50% 
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΑ 40 ΕΤΗ

Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα καταβολής 
μειωμένων εισφορών κατά 50% στους 
ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη 
ασφάλισης.
ΕΓΚ.: Φ10042/ΟΙΚ.5472/128/29-1-2018

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Δόθηκε η δυνατότητα για ρύθμιση οφειλόμενων 
εισφορών ενεργών επιτηδευματιών σε έως και 
120 δόσεις μέσω του νόμου του εξωδικαστικού 
μηχανισμού και των σχετικών υπουργικών 
αποφάσεων.
N. 4469/2017 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Θετικές Παρεμβάσεις
που έχουν γίνει με 
Νομοθετικές Διατάξεις και 
Ερμηνευτικές Εγκυκλίους 



7. ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΖONTA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ 

 Αποσυνδέθηκε η ασφάλιση από την ιδιότητα 
των επιστημονικών επαγγελμάτων μηχανικών 
και δικηγόρων.

 Μετά την κατάργηση της Ειδικής 
Προσαύξησης με το Ν. 4387/2016, οι 
ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ 
δεν υποχρεούνται στην αναδρομική καταβολή 
εισφορών για το διάστημα από 1/7/2011 έως 
31/12/2014.

 Προβλέφθηκε ότι η αναδρομική διαγραφή 
των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ 
ανατρέχει στην ημερομηνία διαγραφής τους 
από το ΤΕΕ ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 
υποβολής δήλωσης στη Νομαρχία.
-  ΕΓΚ.: Δ.15/Δ/ΟΙΚ.3376/73/14-2-2018
-  ΕΓΚ.: Δ.15/Δ’/ΟΙΚ. 17504/457/26-3-2018

8. ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

Διευρύνθηκε από 43 σε 150 ο αριθμός των 
μη αναστρέψιμων παθήσεων για τις οποίες η 
πιστοποίηση αναπηρίας θα είναι πλέον εφόρου 
ζωής, μειώνοντας σημαντικά την ταλαιπωρία 
των ατόμων με αναπηρία.
ΕΓΚ.: Φ80100/ΟΙΚ.17630/19-4-2018

9. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ

Αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που 
δημιουργούσε η διακοπή των συντάξεων και 
των επιδομάτων σε περίπτωση απασχόλησης 
ψυχικά πασχόντων, καταργώντας τις όποιες 
διατάξεις προέβλεπαν την διακοπή τους.
ΕΓΚ.: Φ11221/ΟΙΚ. 45946/1892/15-12-2017

10. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Προβλέφθηκε η παράταση για 6 μήνες, 
χωρίς να απαιτείται καμία νέα νομοθετική 
διάταξη, των αναπηρικών συντάξεων και των 
επιδομάτων αναπηρίας στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες οι δικαιούχοι δεν ευθύνονται για την 
καθυστέρηση των ΚΕΠΑ να τους κρίνουν.
ΕΓΚ.: Φ80000/ΟΙΚ.44541/1849/4-11-2017

11. ΑΓΡΟΤΕΣ – ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Νομοθετήθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης 
χρόνου ασφάλισης από τους αγρότες με 
μειωμένο ποσό εξαγοράς (ελάχιστο εισόδημα 
υπολογισμού εισφοράς 410 €).
ΕΓΚ.: Δ.15/Δ’/20097/522/2-5-2018

12. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Απαλλάσσονται από οφειλές, περιπτώσεις 
παράλληλα ασφαλισμένων που κακώς 
επιβαρύνονταν, γιατί το σύστημα όπως ήταν 
δομημένο «παρήγαγε» οφειλέτες. Με τη νέα 
διάταξη προβλέπουμε διαδικασία διαγραφής 
αμφισβητούμενων οφειλών ή τόκων και 
προσαυξήσεων που έχουν παραχθεί έως 
31/12/2016 σε βάρος ασφαλισμένων. Λύνουμε 
ένα ακόμη πρόβλημα του παρελθόντος, δίνουμε 
ανάσα σε πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων που 
λόγω οφειλών, είχαν στερηθεί τα δικαιώματά 
τους στην υγεία, στη περιουσία και στη σύνταξη.
α. 3, Ν. 4554/2018 

13. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ 

Απλοποιήθηκε η διαδικασία εγγραφής των 
αγροτών στα μητρώα Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ. 
Η ασφάλιση στον τ. ΟΓΑ θα ξεκινά από την 
πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης εργασιών στην 
αρμόδια ΔΟΥ και όπου αυτό δεν απαιτείται, 
από το Απογραφικό Δελτίο, με την επιφύλαξη 
μεταγενέστερου ελέγχου από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Αντίστοιχα, εκκρεμείς αιτήσεις 
υπαγωγής εκκινούν την πρώτη ημέρα του μήνα 
υποβολής του Απογραφικού Δελτίου. Η σύνταξη 
διακόπτεται στο τέλος του μήνα υποβολής της 
σχετικής αίτησης διαγραφής. 
α. 2, ν. 4554/2018



14. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Δόθηκε λύση για τις παλαιές οφειλές (κεφάλαιο 
και προσαυξήσεις) που αφορούν σε χρόνο 
ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων 
ασφαλισμένων στο ΤΣΑΥ μέχρι και 31/12/2015 
(ημερομηνία κατάργησης του Κλάδου σύμφωνα 
με το ν. 4387/2016). Οι οφειλές αυτές δεν 
αναζητούνται, ανεξαρτήτως του ύψους της 
οφειλής.
ΕΓΚ.: Δ.15/Δ́ /27715/722/1-10-2018

15. ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Σε περιπτώσεις αναδρομικής υπαγωγής 
στην ασφάλιση, εισφορές κλάδου υγείας δεν 
αναζητούνται για χρονικό διάστημα πριν την 
ολοκλήρωση της εγγραφής στον ΕΦΚΑ.
α -́ 2, ν. 4554/2018

16. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

Σε αντίθεση με το προγενέστερο καθεστώς, με 
τις διατάξεις του νόμου 4387/16, κανένας χρόνος 
ασφάλισης και καμία εισφορά δεν χάνονται. 
Ο ασφαλισμένος που έχει τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης σε έναν τουλάχιστον φορέα 
μπορεί, αν θεμελιώνει δικαίωμα και στον 
δεύτερο φορέα, να λάβει 2η ανταποδοτική 
σύνταξη ή προσαύξηση της σύνταξης. Στις 
περιπτώσεις που δεν θεμελιώνει αυτοτελές 
δικαίωμα δεύτερης σύνταξης, η προσαύξηση 
της σύνταξης δίνεται και για τα έτη που 
καταβλήθηκαν επιπλέον εισφορές. Επιπλέον, 
επειδή ορισμένοι ασφαλισμένοι με παράλληλη 
ασφάλιση για διαφορετική δραστηριότητα 
έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης για το χρόνο 
ασφάλισης στον ένα μόνο πρώην φορέα, 
δόθηκε η δυνατότητα έως τα τέλη Οκτωβρίου 
είτε να κάνουν συμπληρωματική αίτηση για 
τον παράλληλο χρόνο (η οποία θα ισχύσει 
αναδρομικά από την πρώτη αίτηση) είτε να 
ανακαλέσουν την πρώτη αίτηση.
ΕΓΚ.: Φ.80000/Δ17/ΟΙΚ. 46340/1034/12-9-2018



ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

17. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Νομοθετήθηκε η προσαύξηση της σύνταξης 
για κάθε επιπλέον μονάδα εισφοράς που είχε 
καταβληθεί τόσο για την κύρια όσο και για την 
επικουρική ασφάλιση.
α.30, ν. 4387/2016, ΕΓΚ ΕΦΚΑ 24/2017

18. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Προβλέφθηκε η αναζήτηση χρόνου ασφάλισης 
και πέραν της 5ετίας για τον υπολογισμό 
και την απονομή σύνταξης καλύπτοντας 
περιπτώσεις ασφαλισμένων με κενά 
διαστήματα ασφάλισης.
α.6, παρ. 1, ν. 4488/2017

19. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αντιμετωπίστηκαν οι αδικίες του παρελθόντος 
σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των 
συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση (όχι 
τμηματικά ποσά, ενιαίος ο χρόνος ασφάλισης, 
δυνατότητα θεμελίωσης με ευνοϊκότερους 
όρους).
ΕΓΚ.: Φ1500/οικ.1681/119/19-09-2017

20. ΠΛΑΦΟΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τέθηκε ανώτατο πλαφόν μείωσης (έως 30% για 
5 χρόνια νωρίτερης εξόδου) για τις πρόωρες 
συντάξεις του Δημοσίου.
α.7, ν. 4387/2016

+  επιστροφή εισφορών
στους συνταξιούχους

354εκ.
€  



21. ΠΛΑΦΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

Θεσμοθετήθηκε κατώτατο ποσό (360 ευρώ 
για 15ετία και 384 ευρώ για 20ετία) στις 
συντάξεις χηρείας και προβλέφθηκε η 
καταβολή του ποσού, αυτοτελώς, τόσο στον 
επιζώντα σύζυγο όσο και στο τέκνο/τα τέκνα.

Η βελτίωση των κατώτατων ορίων είναι 
προφανής:

 Η κατώτερη σύνταξη χηρείας για 15 έτη 
ασφάλισης για την χήρα με ένα ανήλικο παιδί 
στο πρώην ΙΚΑ ήταν 438€. Σήμερα η αντίστοιχη 
είναι 720€. Αύξηση 64%.

 Η κατώτερη σύνταξη χηρείας για 15 έτη 
ασφάλισης για την χήρα με ένα ανήλικο παιδί 
στο πρώην ΟΑΕΕ ήταν 378€. 
Σήμερα η αντίστοιχη είναι 720€. Αύξηση 90%.

 Η κατώτερη σύνταξη χηρείας για 15 έτη 
ασφάλισης για την χήρα με ένα ανήλικο παιδί 
στον ΟΓΑ ήταν 469€. Σήμερα η αντίστοιχη είναι 
720€. Αύξηση 54%.

 Η κατώτερη σύνταξη χηρείας για 15 έτη 
ασφάλισης για την χήρα μόνο στον ΟΓΑ ήταν 73€. 
Σήμερα η αντίστοιχη είναι 360€. Αύξηση 393%.
α.1, παρ. 2, ν. 4499/2017

22. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Επιστράφηκαν με την σύνταξη Δεκεμβρίου

2017 στους συνταξιούχους οι εισφορές 
ασθενείας συνολικού ποσού 305 εκ. € που 
παρακρατούσαν στο μεικτό - και όχι στο 
καταβαλλόμενο ποσό των κύριων συντάξεων - 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

23. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΚΑΓΕ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Από τις 3 Μαΐου 2018 παρακρατείται η εισφορά 
των συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ στα πράγματι 
καταβαλλόμενα ποσά των επικουρικών 
συντάξεων. Με την πληρωμή των επικουρικών 
τους συντάξεων, στις 2 Αυγούστου, περίπου 
197.000 συνταξιούχοι έλαβαν αναδρομικά 
ποσά συνολικού ύψους 49 εκ. €. 
Το 60% των δικαιούχων θα έχουν επιστροφή 
από 150 έως 350 €. Τα αναδρομικά για όσους 
είχαν υψηλότερες συντάξεις κυμαίνονται από 
701 € έως 1.228 €.

24. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Νομοθετήθηκε η απονομή προσωρινής σύνταξης 
στο 80% της οριστικής σε όσους υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά την αίτηση συνταξιοδότησης.
α -́ 2, ν. 4499/2018

25. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ Η ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων 
από 1/1/2017 του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν 
να ασκούν αγροτική δραστηριότητα για την οποία 
υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. 
Το νέο πλαίσιο του Ν.4387/16 θα ισχύσει 
για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2025. 
• Δεν περικόπτεται η σύνταξη των 
συνταξιούχων μέχρι 12/5/2016 των λοιπών 
πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του 
Δημοσίου, που αποκτούν εισόδημα 
από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας. 
• Δεν περικόπτεται η σύνταξη των 
συνταξιούχων πρώην φορέων κύριας 
ασφάλισης ή του Δημοσίου μετά την 13/5/2016, 
που αποκτούν ετήσιο εισόδημα από άσκηση 
αγροτικής δραστηριότητας ύψους έως τις 
4.923,12 ευρώ. Το ελάχιστο ασφαλιστέο μηνιαίο 
εισόδημα των 410,26 ευρώ (4.923,12 ευρώ σε 
ετήσια βάση) που ισχύει για τους αγρότες, 
τίθεται ως όριο για τη διατήρηση της αγροτικής 
περιουσίας και δεν θεωρείται ως «επανένταξη» 



στην αγορά εργασίας. ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΡΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΧΟΥΝ 
ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.
ΕΓΚ.: Φ80000/ΟΙΚ.12151/274/19-3-2018

26. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Δεν περικόπτονται, οι συντάξεις των 
συνταξιούχων που λαμβάνουν αμοιβές από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα 
συγγενικά δικαιώματα ούτε και οι συντάξεις 
των συνταξιούχων για αμοιβές που δεν 
υπόκεινται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, 
σε ασφαλιστικές εισφορές ή λαμβάνουν 
αποδοχές για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα 
παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος 
είσπραξής τους.
ΕΓΚ.: Φ80000/ΟΙΚ.10568/223/16-2-2018

27. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ρυθμίστηκε ενιαία, εντός του ΕΦΚΑ, η έναρξη 
του δικαιώματος καταβολής της σύνταξης 
(1η του επόμενου μήνα) και η λήξη (στο 
τέλος του μήνα εντός του οποίου επέρχεται 
ο λόγος διακοπής της σύνταξης). Επιπλέον, 
δεν θα είναι απαραίτητη πλέον η διακοπή της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, προκειμένου 
να αρχίσει η συνταξιοδότηση. Έτσι, σε όσες 
περιπτώσεις ο ασφαλισμένος επιθυμεί να 
συνεχίσει τη μισθωτή δραστηριότητά του ή 
την αυτοαπασχόληση, αρκεί να το δηλώσει 
στην αίτηση συνταξιοδότησής του, χωρίς να 
απαιτείται διακοπή δραστηριότητας από την 
οικεία Δ.Ο.Υ. προκειμένου για ελεύθερους 
επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους.
α. 1, ν. 4554/2018

28. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Εφόσον δεν υπάρχει απασχόληση ολόκληρο 
τον μήνα, οι περιορισμοί του νόμου (περικοπή 
κατά 60% ή αναστολή καταβολής της σύνταξης) 
εφαρμόζονται μόνο για το διάστημα που 
αντιστοιχεί στις ημέρες κατά τις οποίες 
απασχολείται και ασφαλίζεται ο συνταξιούχος.
ΕΓΚ.: Φ80000/ΟΙΚ.12151/274/19-3-2018

29. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο χρόνος ασφάλισης των απασχολουμένων 
συνταξιούχων αξιοποιείται για την προσαύξηση 
του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης. 
Το ύψος της προσαύξησης υπολογίζεται για 
κάθε έτος απασχόλησης με ετήσιο συντελεστή 
αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μια ποσοστιαία 
μονάδα επιπλέον εισφοράς. Δικαίωμα 
προσαύξησης της σύνταξης δίνεται και σε 
συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη 
πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/16 και 
απασχολούνται από 13/5/2016 και μετά.
ΕΓΚ.: Φ80000/ΟΙΚ.12151/274/19-3-2018



30. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Καταργήθηκε για τους αυτοαπασχολούμενους 
συνταξιούχους η επί πολλές δεκαετίες 
προβλεπόμενη υποχρέωση καταβολής 
προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών 
εισφορών.
ΕΓΚ.: Φ80000/ΟΙΚ.12151/274/19-3-2018

31. ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 

Για λόγους ισότητας των ατόμων με βαριές 
αναπηρίες, επεκτείναμε την καταβολή 
του εξωιδρυματικού επιδόματος αναπηρίας 
του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 και σε όσους 
πάσχουν από παθήσεις που επιφέρουν τα ίδια 
αποτελέσματα με την παρα-τετραπληγία ακόμη 
κι αν η ασθένειά τους δεν ανήκει στις ρητά 
αναφερόμενες στο νόμο.
α. 56, ν. 4554/2018

32. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ ΣΕ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Δόθηκε η δυνατότητα απονομής της σύνταξης 
ανασφάλιστου υπερήλικα (ύψους 360€) και του 
επιδόματος βαριάς αναπηρίας σε ασφαλισμένους 
που αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω 
γήρατος ή αναπηρίας λόγω χρεών και έχουν 
τις προϋποθέσεις να λάβουν τις συγκεκριμένες 
προνοιακές παροχές. Με εγκύκλιο 
διευκρινίστηκε ότι ως έλλειψη ασφαλιστικών 
προϋποθέσεων θεωρείται και η ύπαρξη οφειλής 
από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου 
χωρίς τη δυνατότητα ρύθμισης προς τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης.
ΕΓΚ.: Δ/2Α/Φ.32/Γ.Π.ΟΙΚ. 46042/1305/30-8-2018

33. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εξαιρέθηκε από την υποχρέωση καταβολής 
εισφορών κάθε πρόσθετη εργασία στο Δημόσιο 
για την οποία δεν καταβάλλεται αμοιβή με πάγιο 
και συστηματικό τρόπο. Έτσι, συνταξιούχοι που 
μετέχουν σε συνεδριάσεις Δ.Σ με αμοιβή ανά 
συνεδρίαση, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν 
εισφορές και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς 
για την απασχόληση συνταξιούχων.
ΕΓΚ.: Φ10042/ΟΙΚ. 13567/329/8-6-2018
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