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Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄).» 

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016, καθώς και τις σχετικές 

οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 

72ΖΔ465Θ1Ω-ΜΒ2), με τις οποίες διευκρινίζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό του 

ανώτατου ποσού καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, από 

1.6.2016 μέχρι 31.12.2018, προς ενημέρωση των υπηρεσιών σας και των ασφαλισμένων, καθώς 

και για την ορθή εφαρμογή τους.  

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την οδηγία του ΥΠΕΚΑΑ που διατυπώνεται στην παρ. 1 

της ενότητας ΣΤ του κοινοποιούμενου εγγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 

εφαρμόζονται από 1.6.2016 και «τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί  
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παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 8 του Ν. 2084/1992, 

όπως ισχύει». 

Η ως άνω διάταξη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ 

Α141/3.8.2016) και έχει ως εξής: 

«Άρθρο 53. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύουν, 

αντικαθίστανται ως εξής: «8. Αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα, καθώς, και 

επιδόματα που χορηγούνται μαζί με τη σύνταξη, μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ 

παρακρατούνται με απόφαση της/του Προϊσταμένης/ου της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, από τα ποσά των συντάξεων, που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους 

μήνες σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.  

Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του 

ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ 

και το ένα έκτο (1/6) του ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος εκείνο της σύνταξης 

που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης 

δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ. Το ανωτέρω ύψος του οφειλόμενου ποσού 

μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

Σε περίπτωση παύσης της καταβολής της σύνταξης για οποιοδήποτε λόγο, προ της ολοσχερούς 

εξόφλησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, το τυχόν υπόλοιπο εισπράττεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων». 

Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205/31.10.2016), «Η 

διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλογικά και 

για κάθε είδους παροχή που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής 

Ασφάλισης εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.)». 

Με βάση τα ανωτέρω, τα ποσά που έπρεπε να μην καταβάλλονται από 1.6.2016 κατ’ 

εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης, θα συμψηφίζονται με τις καταβαλλόμενες συντάξεις 

σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και μέχρι την εξόφληση ως εξής:  

α) για το μέρος του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας σύνταξης μέχρι τα 1.000 € , παρακρατείται το 

ένα δέκατο (1/10) αυτής                                                                                                                                                  

β) για το υπερβάλλον των 1.000 € ακαθάριστο ποσό μηνιαίας σύνταξης, παρακρατείται το ένα 

έκτο  (1/6) αυτής.                                                                                                                                                              

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των 50 €.  

Επισημαίνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 ισχύει μέχρι τις 31.12.2018, 

δηλαδή εφαρμόζεται μέχρι και τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου του έτους αυτού. 
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Τέλος, όσον αφορά την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν. 4430/2016 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016 καθώς και με τις ανάλογες  

καταστατικές διατάξεις που εφαρμόζονται από τους φορείς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., θα 

επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο. 

Συν.:  α) ΦΕΚ 85Α/12.5.2016 (σελ. 2187, 2194)                                                                                                   

β) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.48653/1865/30.11.2016 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ. 

 

  

 

 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                                                

1. Γραφείο Διοικητή                               

2. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Απονομής Συντάξεων                                         

3. Γρ. Διευθυντή Απονομής Συντάξεων 

          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                                                    

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

        ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ−
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί−
ων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ −
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1 
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος

Κοινωνικής Ασφάλειας

1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται 
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, 
με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και 
κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής 
δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. 
Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβά−
νει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, 
το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις 
προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνι−
κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως 
ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.

2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό−
νοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών 
και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το 
Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι−
μότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 
και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους 
όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ−
γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους 
του Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύ−
ρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και 
εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο 
τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της 
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.

2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφα−
λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό.

3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται 
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν 
εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και 
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά−
λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό 
εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά 
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ−
νταξης καταβάλλεται ανά μήνα.

5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το 
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις 
σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήμα−
τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει−
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουρ−
γείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη 
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ−
στήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. 
είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο.
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2194 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή 
της παρούσας.

7. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο αυτό καταργείται. Καταβαλλόμενες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συντάξεις δια−
τηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 14.

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις 
περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 13
Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης

1. Μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε 
ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν 
ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις δύο 
χιλιάδες (2.000) ευρώ. Για την εφαρμογή του ανώτατου 
αυτού ορίου, λαμβάνονται υπόψη το καταβαλλόμενο 
ποσό συνυπολογιζόμενης της εισφοράς υγειονομικής 
περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ και της Εισφοράς Αλληλεγ−
γύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 
(Α΄ 115), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11 και 12 του 
άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει.

2. Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισμα του καθαρού 
ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που 
δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία 
από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Στον υπο−
λογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που 
αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των 
οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία 
δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά 
επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας.

3. Από 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον 
ποσό που προκύπτει σε σχέση με ανώτατο όριο των 
παραγράφων 1 και 2 και το νέο ύψος των συντάξεων 
όπως θα προκύψει, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 14 
αναπροσαρμογή τους.

Άρθρο 14
Αναπροσαρμογή συντάξεων−

προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

1. α. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. 
και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη κα−
ταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα 
άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόμενων 
παραγράφων.

β. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των 
καταβαλλόμενων, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων απο−
δοχών λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του 
οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως 
αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των 
συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται 
κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάτα−
ξης αυτής.

2.α. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγού−
μενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο 
ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύμ−
φωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά, ο υπο−
λογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 
διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του 
άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80), όπως ισχύει.

β. Από 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των 
συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προ−
κύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 
1, 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 
σε εφαρμογή της παραγράφου 3. Εάν το καταβαλλόμε−
νο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που 
προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παρα−
γράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο 
της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών 
από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος 
δημοσιονομικής προσαρμογής.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από 1.1.2018 για 
κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

3.α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται 
μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αυξάνεται από 
την 1.1.2017 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με βάση συντελεστή που δι−
αμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και 
κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Κατανα−
λωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την 
ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρμο−
γή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται από 
αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην 
περίπτωση α΄ ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μι−
σθολογικές διατάξεις, καταργούνται.

4. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστι−
κή Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, 
οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη 
συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συ−
νταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται 
οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρό−
θεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. 
Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την 
ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλό−
μενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του 
ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.

Άρθρο 15
Χρόνος ασφάλισης

1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται:
α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος 

ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. 
ή στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς 
και κλάδους για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, 
όπου αυτές προβλέπονταν.

β. Ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης 
υπηρεσίας των υπαλλήλων−λειτουργών του Δημοσίου 
και των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης ΝΠ 

Πληροφορίες: Παν. Νιάρχος 
Τηλ:310 – 33 68 273 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Δ/νση Κύριας Ασφ/σης Μισθωτών & Ασθένειας 
Πληροφορίες: κ. Α. Καραμπλιάνη 
          Τηλ. 2131516799 

Δ/νση Κύριας Ασφ/σης Αυτοαπασχολουμένων  
και Αγροτών 
Πληροφορίες:Ε. Ράπτη 

                    Τηλ. : 210 33 68 109 
Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης 
Πληροφορίες: Α. Παπανικολοπούλου 

Τηλ: 213 1616 774 
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα 
 

        

 
        Αθήνα      30 /11 /2016 
     Α.Π. Φ.80000/οικ.48653/ 1865  

 
ΠΡΟΣ:  Όλους τους  φορείς Κοινωνικής  
               Ασφάλισης, αρμοδιότητας  

               Υπουργείου Εργασίας,   
               Κοινωνικής Ασφάλισης  
               & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 
ΚΟΙΝ.:  1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
      Κάνιγγος 29 

      101 10 Αθήνα 
            
   2. ΗΔΙΚΑ 

              Λαγουμιτζή 40 και Συγγρού 101 
              11745 ΑΘΗΝΑ   

 

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) 

και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης» 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α΄/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 

4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-

συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις».  

Με το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της 
σύνταξης. Στο πλαίσιο αυτό, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων από τις υπηρεσίες 
σας αλλά και την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Οι καταβαλλόμενες/καταβλητέες κατά την 12/5/2016 κύριες και επικουρικές συντάξεις 
καθώς και σε όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι 
προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, οι οποίες από 1.1.2017 θα χορηγούνται 

από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.  
 

Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 
 Μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης 

των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€. Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 

2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018.  
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Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

1. α. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής 
μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής 
μηνιαίας κύριας σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων 

(επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, εξωιδρυματικού 
επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης  μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ , 

αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις: 
- ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 1 και 2,),  
- ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 1,) 

- ΥΑ 476/2012 (ΦΕΚ 499,Β) 
- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5  περ. 1 και παρ. Β 

Υποπαρ. Β3 περ. α 
 
β. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής 

μηνιαίας επικουρικής  σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της 
ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 

προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας,  
αφαιρουμένων  των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις: 

- ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 3 και 4), 
- ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 2-5) 
- ν. 4052/2012(άρθρο 42, παρ. 1) 

- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5  περ. 1 ) 
 

2. α. Επί του ποσού των 2.000,00€, που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω 
(προαναφερόμενη ενότητα Β), υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ  που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010,όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του 
άρ. 44 του ν.3986/2011 καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 του 

ν.3986/2011. 
 

    β. Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως φορέα 

υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει 
μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ των κρατήσεων της ανωτέρω 

παραγράφου 2α της παρούσας ενότητας. 
 
3. Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό  που καταβαλλόταν 
πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.  

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

Έστω συνταξιούχος, άνω των 60 ετών, του οποίου η κύρια σύνταξη , όπως 

ορίζεται στην ενότητα Γ.1.α., ανέρχεται σε 2.465,67 € (της οποίας το καθαρό 
προ φόρου ποσόν ισούται με 1.913,24 € ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω,  το ποσό αυτής 

της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξής του περιορίζεται σε 2.000 €. Στο ποσό των 
2.000 € εφαρμόζονται οι κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
(6%*2000=120 €), η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης [(2000-

120)*6%=112,80 €]. Το καθαρό προ φόρου ποσό ανέρχεται, τελικά, σε 2000-120-
112,80 = 1767,20 € (μικρότερο των 1.913,24€) .  
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Σε συνταξιούχο που  πριν την εφαρμογή του μέτρου, η κύρια σύνταξη, όπως 
ορίζεται στην ενότητα Γ.1.α., ανέρχεται σε 2.015,80 € ( της οποίας το καθαρό 

προ φόρου ποσόν ισούται με 1.644,06 €), το καθαρό προ φόρου ποσόν μετά την 
εφαρμογή του μέτρου (1.767,20  €) υπερβαίνει το καθαρό προ φόρου ποσόν πριν την 

εφαρμογή του μέτρου (1.644,06 €) και συνεπώς,  ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να 
λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό πριν την εφαρμογή του μέτρου, δηλ. 1.644,06 €. 

Δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις από 
οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα 

κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προσαύξησης που 
χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής 
παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και των 

λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.  

Ως καθαρό ποσό εννοείται:  

α) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου , ως καθαρό ποσό εννοείται αυτό που προκύπτει 
κατόπιν της εφαρμογής της ενότητας Γ.  

β) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου, ως  καθαρό ποσό ορίζεται το ακαθάριστο 

ποσό της/των ατομικής/ών μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης/ων 
συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω τέκνων και συζύγου, της ειδικής 
προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ και της 

προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ), 
αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις: 

- ν. 3863/2010 (άρθρο 38) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 

του ν.3986/2011 
-ν. 3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 11, 12 και 13) 
- ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 1,2, 3 και 4),  

- ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 1 και 2-5) 
- ΥΑ 476/2012 (ΦΕΚ 499,Β) 

- ν. 4052/2012(άρθρο 42, παρ. 1) 
- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5  περ. 1 και παρ. Β 
Υποπαρ. Β3 περ.α) 

- των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη  

γ) Διευκρινίζεται , τέλος, ότι στον υπολογισμό του ανωτέρω ανώτατου καθαρού ποσού 

καταβολής αθροίσματος συντάξεων (ήτοι 3.000 ευρώ) που αφορά στα άτομα με 

αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με 
αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα (επιδόματα 
που χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και επιδόματα αναπηρίας 
(επίδομα απόλυτης αναπηρίας και εξωιδρυματικό επίδομα).  

Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 
Α. Για τον υπολογισμό του ποσού των 3.000€ (ανώτατο όριο αθροίσματος 

συντάξεων) λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του καθαρού ποσού της κάθε μίας εκ 
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των συντάξεων που καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο, όπως αυτό προκύπτει από την 
προαναφερόμενη ενότητα «Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ» (περιπτώσεις 1α και 1β) και Δ. Επομένως, ο έλεγχος για την υπέρβαση 
του  ανωτάτου ορίου κύριας και επικουρικής μηνιαίας σύνταξης των 2.000€ προηγείται 

του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000€.  
Η καταβολή του καθαρού ποσού που υπερβαίνει τα 3.000€, αναστέλλεται μέχρι 

και την 31-12-2018. Το ποσό της μείωσης που προκύπτει λόγω της κατά τα ανωτέρω 

αναστολής επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε σύνταξη.  
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
Έστω  συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις: η 1η ανέρχεται ( μετά τις 

μειώσεις της ενότητας Γ) στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20 ευρώ και η 

δεύτερη σύνταξη ανέρχεται στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.350 €. 
Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο 

καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20 € (1.767,20€ + 1.350€). Το 
ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000€) κατά 117,20€. 
Επομένως, το σύνολο του καθαρού ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα 

περιορισθεί στο ποσό των 3.000€, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,2€ σε 
αυτές. Έτσι η πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44€, και η δεύτερη κατά 50,76 €. 

 
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 4387/2016 

1. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 01-06-2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά 
που έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του 

άρθρου 20 παρ. 8 του ν.2084/1992, όπως ισχύει. Η διαφορά μεταξύ των 
καταβαλλόμενων προ της εφαρμογής των διατάξεων συντάξεων και του ποσού των 

συντάξεων που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω, αποτελεί έσοδο των  
οικείων ασφαλιστικών φορέων . 

2. Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό κάθε σύνταξης,  η καταβολή του οποίου 
είχε ανασταλεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο ύψος  των συντάξεων, 

όπως θα προκύψει μετά την αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων  14 , 33, 73Α και 96 του ν. 4387/2016.   

 
 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κ.Α. 
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Οικ. Υπηρ. 
5. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Κ.Α. 

4. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 
5. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13) 

6. Τμήμα Γραμματείας & Ενημέρωσης 
    του Πολίτη (ΙΡΙΔΑ) 
7.Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας και  
  Επιθεώρησης Ν.Π. 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 

 
ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 72ΖΔ465Θ1Ω-ΜΒ2

ΑΔΑ: ΩΣΟΞ465ΧΠΙ-5ΔΕ
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