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Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε, 

 

       Η Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ ηξαηνύ, όληαο ΝΠΓΓ θαη 

εθπξνζσπώληαο 30.000 κέιε, ζαο ππνβάιιεη ππόκλεκα κε ηα ζέκαηα πνπ 

ζα επηζπκνύζακε λα εηζαγάγεηε ηόζν ζην πξνο ςήθηζε λνκνζρέδην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο αιιά θαη έηεξα ηα νπνία είλαη ρξνλίδνληα δελ έρνπλ 

επηιπζεί θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπκπεξίιεςήο ηνπο ζην ππόςε λνκνζρέδην. 

 

      Δπηπιένλ, αηηνύκεζα ηελ εθ κέξνπο ζαο πξόζθιεζε γηα ηελ παξνπζία καο 

ζηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο, ώζηε λα καο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπκε γηα ηηο ζέζεηο καο 

 

                                                                     Αζήλα 26/10/2022 

 

 

 Ο Γλσλ ύκβνπινο ηεο ΔΑΑ                             Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΑΑ 

 

 

 

 

     Υξήζηνο Υξεζηίδεο                                             ηαύξνο Κνπηξήο 

           Αλρεο ε.α                                                              Αληγνο ε.α 

    (Κηλ : 694 475 6159)                                           (Κηλ: 694 537 7116) 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 Α.   Πξόβιεςε επί ηνπ Nνκνζρεδίνπ 

 

 

 Β.   Δπί Πιένλ Αηηήκαηα γηα Έληαμε ζην ρέδην Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ «Δμνξζνινγηζκόο αζθαιηζηηθήο θαη 

ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο, ελίζρπζε επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

 

Γ.    Δπί πιένλ Πξόηαζε γηα Αλάιεςε Πνιηηηθήο Πξσηνβνπιίαο 
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Α.  Πξόβιεςε επί ηνπ Nνκνζρεδίνπ 

 

Τπνινγηζκόο ρξόλνπ ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο ζην δηπιάζην. 

 

α) Γηα ιόγνπο ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ε λέα επεξγεηηθή δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 19 ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί κε πξόβιεςε  αλαδξνκηθήο ηζρύο γηα 

ηνπο ήδε ζπληαμηνύρνπο, πέξαλ ηνπ ελ ελεξγεία πξνζσπηθνύ ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ. 

 

      β) ην ζεκείν απηό ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ε ζπκπεξίιεςε ηνπ 

ζπλόινπ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ππεξεηνύλησλ ζηηο ΔΓ θαη Α δελ θαζηζηά 

δηαθξηηή ηελ  από κέξνπο ηεο Πνιηηείαο αλαγλώξηζε σο πξνο ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηε θύζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ ηειερώλ ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ. Γηα ην ιόγν δεηνύκε λα δηνξζσζεί θαη λα ζπκπιεξσζεί ην ππόςε 

άξζξν έηζη ώζηε λα δνζεί ε 5εηία ζηα πξνεξρόκελα από ηηο ΔΓ ζηειέρε ρσξίο 

θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε (άλεπ θαηαβνιώλ) θαη επηπιένλ 3 αθόκε έηε 

ζηα νπνία νη θαηαβνιέο λα είλαη αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ ινηπώλ σκάησλ 

Αζθαιείαο. 

       γ) ε θάζε πεξίπησζε θαη εθόζνλ δελ επνδσζεί ε πξόηαζε ηεο παξ. (β) ε 

νπνηαδήπνηε απόθαζε θαηαβνιήο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ δηπιαζίνπ ρξόλνπ 

ππνινγηζκνύ ηεο Τπεξεζίαο λα είλαη αλάινγε κε απηή ησλ σκάησλ 

Αζθαιείαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην Άξζξν 19 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

Τπνζέζεσλ «Δμνξζνινγηζκόο αζθαιηζηηθήο θαη ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο, 

ελίζρπζε επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνπ αθνξά ζηνλ 

Τπνινγηζκό ρξόλνπ ππεξεζίαο έλζηνινπ πξνζσπηθνύ ηνπ δεκνζίνπ ζην 

δηπιάζην» θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κώδηθα 

Πνιηηηθώλ θαη ηξαηησηηθώλ πληάμεσλ (π.δ. 169/2007, Α΄ 210) παξαθαινύκε 

όπσο: 
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Β.  Δπί Πιένλ Αηηήκαηα γηα Έληαμε ζην ρέδην Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ «Δμνξζνινγηζκόο αζθαιηζηηθήο θαη 

ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο, ελίζρπζε επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

 

1. Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ αλαπιήξσζεο πάλσ από ηα 40 ζπληάμηκα 

έηε 

(ΑΡΘΡΟ 32 ΣΟΤ Ν. 4670/2020. ΔΠΙ ΣΗ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 36Α 

ΣΟΝ Ν. 4387/2016, ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 5) 

 

           Ιζηνξηθό 

 

           Η δηαηύπσζε ηνπ λ. 4670/2020 επί ηεο παξαγξάθνπ 5, ηνπ άξζξνπ 

36α, εμαηξεί από ηηο επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνληαη κέρξη ηα 40 έηε, 

ιόγσ αύμεζεο ησλ ζπληειεζηώλ αλαπιήξσζεο, όζνπο παξέκεηλαλ ζηελ 

ππεξεζία, θαηείραλ ζέζεηο ηδηαίηεξα πςειήο επζύλεο θαη έθζαζαλ ζηνπο 

πςειόηεξνπο βαζκνύο ηεο ηεξαξρίαο, όπσο Αξρεγνύο Γεληθώλ Δπηηειείσλ 

(Α/ΓΔΔΘΑ, Α/ΓΔ, Α/ΓΔΝ θαη Α/ΓΔΑ), Γεληθνύο Δπηζεσξεηέο, Γηνηθεηέο 

ηξαηηάο, ηόινπ, Σαθηηθήο Αεξνπνξίαο, σκάησλ ηξαηνύ, Μεξαξρηώλ θαη 

αληίζηνηρσλ ησλ ινηπώλ Κιάδσλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θιπ, νη νπνίνη 

ζπκπιεξώλνπλ πάλσ από 40 έηε πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο 

ππεξεζίαο.  Δηδηθόηεξα, αθνξά ζηειέρε πνπ ππεξέηεζαλ κε απμεκέλεο 

ππνρξεώζεηο, κεγάιν πιήζνο κεηαζέζεσλ θαη κε απαζρόιεζε πνιύ πιένλ 

ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.  Με βάζε ηνλ 

εηήζην αξηζκό απνζηξαηεπνκέλσλ αλσηάησλ αμησκαηηθώλ ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηώζεσλ, πνπ αλέξρνληαη θαηά κ.ν. ζηνπο ηξηάληα (30), νη νπνίνη 

ζπκπιεξώλνπλ πάλσ από 40 έηε, ην εηήζην θόζηνο γηα ην επηπιένλ πνζνζηό 

1,5% εθηηκάηαη όηη αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 17.000 επξώ (ζπληάμηκεο απνδνρέο 

3.000ρ1,5%ρ12 κήλεο ρ 30=16.200 επξώ).  ύκθσλα κε ζηνηρεία, ν αξηζκόο 

απνζηξάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 910 

άηνκα, κε εθηηκώκελε ζπλνιηθή εηήζηα επηβάξπλζε 492.000 επξώ . Με ηελ 

πξνηεηλόκελε ξύζκηζε δελ ζίγεηαη ν αληαπνδνηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο ην ελ ιόγσ πξνζσπηθό έρεη θαηαβάιιεη 

απμεκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  

 

         Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε  

 

         Πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί απηή ε αδηθία, πξνηείλεηαη λα πξνζηεζεί 

εδάθην ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 36α, όπσο παξαθάησ:    

5. Ειδικόηεπα ηα ποζοζηά αναπλήπωζηρ ηων ειδικών καηηγοπιών 

ζηπαηιωηικών πος πποβλέπονηαι ζηο άπθπο 41 ηος α.ν. 1854/1951 όπωρ 

ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπ. 3 παπ. 1-3  ηος ν. 148/1975 και ζςμπληπώθηκε 

ζηιρ παπ. 2 και 3 πεπίπηωζη  δ΄ με άπθπ. 2 ηος ν.1282/ 1982 και με ηιρ 

παπαγπάθοςρ 2 και 3 ηος άπθπος 8 ηος ν. 2084/1992,  όπωρ ιζσύει, 
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πποζαςξάνονηαι πέπαν ηων ποζοζηών ηος πίνακα 2 ηηρ παπαγπάθος 5 ηος 

άπθπος 8 και καηά ποζοζηό 1,5% επιπλέον για κάθε έηορ μεηά ηο 

ηεζζαπακοζηό πέμπηο. «Επίζηρ, ηα ποζοζηά αναπλήπωζηρ 

πποζαςξάνονηαι πέπαν ηων ποζοζηών ηος πίνακα 2 ηηρ παπαγπάθος 5 

ηος άπθπος 8 και καηά ποζοζηό 1,5% επιπλέον για κάθε έηορ μεηά ηο 

ηεζζαπακοζηό, για όζοςρ ζηπαηιωηικούρ ζςμπληπώνοςν ππαγμαηική 

ζςνηάξιμη ςπηπεζία άνω ηων ζαπάνηα εηών θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο 

ειδικέρ καηηγοπίερ ζηπαηιωηικών ηος πποηγοςμένος εδαθίος.» 

Η πξόηαζε απηή δελ επεξεάδεη δεκνζηνλνκηθά άιιεο θαηεγνξίεο. 

 

 

2. Πξόβιεςε γηα ηα επδνθίκσο ηεξκαηίζαληα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο 

ηειέρε ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ  

  Οη ζηξαηησηηθνί, εθηόο από όζνπο ππνβάιινπλ αίηεζε απνζηξαηείαο, 

είλαη νη κνλαδηθνί ζην δεκόζην ηνκέα πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη/απνζηξαηεύνληαη 

κε απόθαζε ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο λα ην επηζπκνύλ, σο «επδνθίκσο 

ηεξκαηίζαληεο» ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη ρσξίο λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη 

πάληνηε ηα απαξαίηεηα έηε γηα πιήξε ζύληαμε.  

  ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο θαη ηδηαίηεξα όηαλ δελ έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί ηα ηνπιάρηζηνλ 40 έηε πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο 

ππεξεζίαο, πξνηείλεηαη λα πξνζδηνξίδνληαη κελ νη ζπληάμηκεο απνδνρέο πνπ 

αληηζηνηρνύλ κέρξη ην ρξόλν απνζηξαηείαο, αιιά, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

πνζνύ ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο, σο πνζνζηό αλαπιήξσζεο λα 

ιακβάλεηαη ην πνζνζηό πνπ αληηζηνηρεί ζηα 40 έηε. 

3. Δπαλππνινγηζκόο πληάμεσο Αλζππαζπηζηώλ 

           Ιζηνξηθό 

           ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 42, ηνπ ΠΓ 169/2007, πξνβιέπεηαη: 

«3. Η ζύληαμε ησλ κόληκσλ αλζππαζπηζηώλ θαη νπιηηώλ ησλ Έλνπισλ 

Γπλάκεσλ, ηεο Υσξνθπιαθήο θαη ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο ηεο Αζηπλνκίαο 

Πόιεσλ, θαζώο θαη απηώλ πνπ δελ εμνκνηώλνληαη κε νξηζκέλνπο 

βαζκνθόξνπο ηνπ ζηξαηεύκαηνο ζηξαηησηηθώλ λνζνθόκσλ, πξνζαπμάλεηαη 

θαηά 3/35 ηνπ κεληαίνπ ζπληάμηκνπ κηζζνύ ηνπο, εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 

20εηή πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία.» 

  Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνύ ΓΔΝ ιακβάλεηαη ππόςε ν 

απνζηξαηεπηηθόο ζπληάμηκνο βαζκόο, αιιά κηθξόηεξνο, δηόηη κε ηελ πξνζζήθε 

ησλ 3/35 δεκηνπξγνύλην επλντθόηεξεο ζπληαμηνδνηηθέο ζπλζήθεο. Ο 

απνζηξαηεπηηθόο ζπληάμηκνο βαζκόο, κε βάζε ην ζύλνιν εηώλ πξαγκαηηθήο 

ππεξεζίαο θαζνξίδεηαη από ην άξζξν 37, παξάγξαθν3 ηνπ λ. 3016/2002. Με 

ηελ ηζρύ ηνπ λ.4387/2016 δελ ππήξμε αληίζηνηρε πξόβιεςε, κε απνηέιεζκα 
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λα ππνινγηζζνύλ νη ζπληάμεηο ζην κεησκέλν ζπληάμηκν κηζζό θαη όρη ζηνλ 

πξαγκαηηθό απνζηξαηεπηηθό ζπληάμηκν κηζζό. 

Πξόηαζε 

Να γίλεη επαλππνινγηζκόο ζπληάμεσλ όζσλ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ πξνζώπσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 42, ηνπ ΠΓ 169/2007, θαη σο 

βάζε ππνινγηζκνύ λα ιακβάλεηαη ν απνζηξαηεπηηθόο ζπληάμηκνο βαζκόο. 

 Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε 

«Οη θύξηεο ζπληάμεηο ησλ πξνζώπσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

42, ηνπ ΠΓ 169/2007, επαλππνινγίδνληαη κε βάζε ππνινγηζκνύ ηνλ 

βαζηθό κηζζό ηεο ηειεπηαίαο κηζζνινγηθήο ηνπο πξναγσγήο, ζύκθσλα 

κε ηα θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 37, παξάγξαθν 3 ηνπ λ. 3016/2002.» 

 

4. Δξγαζηαθό Απνζηξάησλ (ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΩΝ) 

 

          Ιζηνξηθό 

 

 πληαμηνύρνη πνπ είραλ αλαιάβεη εξγαζία ή απηναπαζρόιεζε πξηλ ηελ 

ηζρύ ηνπ λ. 4387/2016, εμαηξνύλην από ηελ πεξηθνπή ηεο ζύληαμεο ηνπ 60% 

θαη εμαθνινπζνύζε λα ηζρύεη γηα ηνπο αλσηέξσ ην άξζξν 63 ηνπ λ.2676/1999 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3863/2010. 

          Με ην άξζξν 27 ηνπ λ.4670/2020 ηξνπνπνηήζεθαλ θαη πάιη νη ξπζκίζεηο 

γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ ζπληαμηνύρσλ (άξζξν 20 ηνπ λ. 4387/2016, άξζξν 

10 ηνπ λ. 3865/2010, άξζξν 16 ηνπ λ. 3863/2010 θαη άξζξν 63 ηνπ λ. 

2676/1999), ζέηνληαο πεξηνξηζκνύο ζηελ ελ ιόγσ απαζρόιεζε ζε όινπο ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο θαη κάιηζηα όηαλ απηή παξέρεηαη θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

Δηδηθά δε γηα όζνπο ήδε απαζρνινύληαλ, πξνβιέπεηαη, κεηά από δηεηή 

πεξίνδν “ράξηηνο”, όηη από 1.3.2022 νη αθαζάξηζηεο ζπληάμεηο θύξηεο θαη 

επηθνπξηθέο θαηαβάιινληαη ηνπ ινηπνύ κεησκέλεο θαηά πνζνζηό 30%. 

          Οη κλεκνληαθέο πεξηθνπέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γώξσλ, έρνπλ 

νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ θαζαξνύ εηήζηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ εηζνδήκαηνο 

αθόκε θαη θαηά εμήληα πέληε ηνηο εθαηό (65%). 

          Κάζε θπζηθό πξόζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεύζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ θαη ζηελ εξγαζία πνπ επηιέγεη, εθόζνλ δελ 

πξνζβάιινληαη δηθαηώκαηα άιισλ ή ηα ρξεζηά ήζε. Σα δηθαηώκαηα απηά 

πξνζηαηεύνληαη από ην ύληαγκα ηεο Διιάδνο (άξζξ. 5 παξ. 1 θαη 22 παξ. 

1), επηπξόζζεηα δε θαη ε ζύληαμε απνηειεί πεξηνπζηαθό δηθαίσκα θαη 

ζηνηρείν, ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 1 ηνπ (πξώηνπ) Πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ 

ηεο Δ..Γ.Α, σο ήδε έρεη γίλεη απνδεθηό από ην Διεγθηηθό πλέδξην 

(Απόθαζε 748/2020), θαη σο εθ ηνύηνπ ε παξαβίαζή ακθνηέξσλ δελ είλαη 

ζεκηηή, πληαγκαηηθά παξαδεθηή θαη θνηλσληθά απνδεθηή. 
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           Η ύπαξμε πεξηνξηζκώλ ζηελ απαζρόιεζε ησλ ζπληαμηνύρσλ δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο εηδηθά ησλ λέσλ, 

θαζώο ε «ζέζε εξγαζίαο» πνπ θαιύπηεη ν ζπληαμηνύρνο (κε ηηο γλώζεηο θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπ) δελ κπνξεί λα θαιπθζεί από λέν εηδηθεπκέλν ή αλεηδίθεπην 

άλεξγν, αιιά κόλνλ από έλαλ ήδε εξγαδόκελν ησλ απηώλ γλώζεσλ θαη 

εκπεηξίαο κε ηνλ ζπληαμηνύρν. Δπηπξόζζεηα δε ε εκπεηξία θαη ε ηερλνγλσζία 

ησλ ζπληαμηνύρσλ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί θαη λα ηύρεη εθκεηάιιεπζεο από 

ηνπο ινηπνύο εξγαδόκελνπο θαη ηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκό, ζπλεηζθέξνληαο 

ζην θνηλσληθό θαη εξγαζηαθό θεθάιαην ηεο ρώξαο καο. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ζε 

θξαηηθέο ζέζεηο πςειήο επζύλεο έρεη πξνβιεθζεί από ηελ παξνύζα 

Κπβέξλεζε λα ππεξεηνύλ απόζηξαηνη, ιόγσ ησλ γλώζεσλ θα ηεο εκπεηξίαο 

ηνπο, ρσξίο κείσζε ηεο ζύληαμήο ηνπο 

            Η δηαηήξεζε ηεο κείσζεο θαηά πνζνζηό 30% ζηηο αθαζάξηζηεο 

ζπληάμεηο, θύξηεο θαη επηθνπξηθέο, επηθέξεη δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο θαη γηα 

απηνύο πνπ πξόθεηηαη λα αλαιάβνπλ εξγαζία ζην κέιινλ, απνζηεξώληαο ην 

δηθαίσκά ηνπο λα αλαπιεξώζνπλ κέξνο ηνπ απνιεζζέληνο ζπληαμηνδνηηθνύ 

εηζνδήκαηνο κε ζπλήζε εξγαζηαθή απαζρόιεζή, ζηελ πξάμε δε απνηειώληαο 

αληηθίλεηξν γηα απαζρόιεζε θαη  ηζρπξό θίλεηξν γηα εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή 

πεξηζσξηνπνίεζε.  

 

           Πξόηαζε   

 

           Να θαηαξγεζεί ην άξζξν 20 ηνπ λ. 4387/2016 θαη ην άξζξν 27 ηνπ 

λ.4670/2020 θαη όιεο νη δηαηάμεηο πνπ ζέηνπλ πεξηνξηζκνύο ζηελ 

απαζρόιεζε ησλ ζπληαμηνύρσλ, πνπ είραλ αλαιάβεη ή ζα αλαιάβνπλ 

εξγαζία ή απηναπαζρόιεζε ζην κέιινλ,  αλεμαξηήησο πόηε έρνπλ 

ζπληαμηνδνηεζεί ή ζα ζπληαμηνδνηεζνύλ ή πόηε ζα αλαιάβνπλ εξγαζία 

ε απηναπαζρόιεζε. 

 

 

5. Δηζθνξά 0,20€ Τπέξ πληαμηνπρηθώλ Οξγαλώζεσλ 

 

Ιζηνξηθό 

 

                 Με ην άξζξν 102 ηνπ λ.4387/2016 όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 41 ηνπ  λ.4611/19, ζεζπίζζεθε ε πξναηξεηηθή 

κεληαία εηζθνξά ηνπ πνζνύ ησλ 0,20€ ππέξ δηαθόξσλ πληαμηνπρηθώλ 

Οξγαλώζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο ηνπο αλάγθεο.  

                 Από ηελ δηαλνκή ηεο παξαπάλσ εηζθνξάο ησλ 0,20€  από ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο, αλαίηηα, επηιεθηηθά θαη αληηδεκνθξαηηθά απνθιείζζεθαλ νη 

Δλώζεηο Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ νη νπνίεο εθπξνζσπνύλ θαη επηκεινύληαη 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ ζπλόινπ ησλ Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ ησλ ΔΓ, 
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Πξόηαζε 

Να ζπκπεξηιεθζνύλ νη Δλώζεηο Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ ησλ ΔΓ 

ζηελ παξαπάλσ δηαλνκή δηόηη απνηεινύλ ηηο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθέο 

πληαμηνπρηθέο Οξγαλώζεηο ηνπ Κιαδνπ 

Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε 

           Η  παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4387/ 2016 λα 

ζπκπιεξσζεί κε ηελ ππνπαξάγξαθν (δ)  όπσο παξαθάησ :  

« Ωο  δηθαηνύρεο ζπληαμηνπρηθέο νξγαλώζεηο νξίδνληαη: 

 α)  

 β) 

 γ) 

 δ) Σα Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) πνπ βξίζθνληαη 

ππό ηελ επνπηεία ηνπ Γεκνζίνπ θαη πεγή ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο 

απνηεινύλ θαη νη  ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ησλ κειώλ ηνπο. 

Από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία θαηαλνκήο απνθιείνληαη νη 

πληαμηνπρηθέο νξγαλώζεηο πνπ εθπξνζσπνύλ ζπληαμηνύρνπο νη 

νπνίνη δελ πξνέξρνληαη από πξνζδηνξηζκέλνπο θαη ζπγθεθξηκέλνπο 

εξγαζηαθνύο θιάδνπο, ρώξνπο ή ηδηόηεηεο.»  

.  

6. Δηζθνξά Αιιειεγγύεο πληαμηνύρσλ (ΔΑ)   

 

    Ιζηνξηθό 

     Με ηελ  ππ’ αξηζ. 1477/2021 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ, ε  παξαθξάηεζε ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγύεο πληαμηνύρσλ 

(ΔΑ)  από ηηο ζπληάμεηο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ θαη ππαιιήισλ, γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ θεθαιαίνπ, θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππαγσγή ηνπο ζηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο έσο ηηο 31.12.2018 αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο ελώπηνλ 

ηνπ λόκνπ θαη ηεο ηζόηεηαο ζηα δεκόζηα βάξε, θαζώο θαη ζηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθόηεηαο, δει. κε απιά ιόγηα είλαη αληηζπληαγκαηηθή. 

     Η ίδηα παξαθξάηεζε όκσο, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ΑΚΑΓΔ (Αζθαιηζηηθό 

Κεθάιαην Αιιειεγγύεο Γελεώλ), ήηνη ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δζληθήο ύληαμεο 

πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξόζεζκεο βησζηκόηεηαο ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 1.1.2019 

θαη εθεμήο, ΓΔΝ αληίθεηηαη, σο εθ ηεο εληεύζελ κεηαβνιήο ηνπ πξννξηζκνύ 

ηεο Δηζθνξάο, ζην ύληαγκα, ήηνη έρεη θξηζεί ζπληαγκαηηθή . 
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   Πξόηαζε   

   Η εθαξκνγή ηεο απόθαζεο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη ε απόδνζε 

αλαδξνκηθώλ 23 κελώλ (Φεβ. 2017-Γεθ. 2018) ζε όινπο ηνπο 

δηθαηνύρνπο ζπληαμηνύρνπο, αλεμαξηήησο θαηάζεζεο ζρεηηθήο 

πξνζθπγήο. 

7. Δηζθνξέο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Απνζηξάησλ (πληαμηνύρσλ) 

 

    Ιζηνξηθό 

 

    ην άξζξν 44 ηνπ λ. 4387/2016 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κέρξη 

ζήκεξα πξνβιέπεηαη Από ηελ 1.7.2016 ε εηζθνξά πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ππέξ ΔΟΠΤΤ γηα παξνρέο αζζελείαο ζε είδνο ησλ ζπληαμηνύρσλ θαζνξίδεηαη 

ζε πνζνζηό 6%, θαη ππνινγίδεηαη επί ηνπ θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ θύξηαο 

ζύληαμεο αθνύ αθαηξεζνύλ ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ Δηζθνξά 

Αιιειεγγύεο πληαμηνύρσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3863/2010 (Α’ 115) θαη ησλ 

παξαγξάθσλ 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011 (Α’ 152). 

 

    Πξόηαζε 

Να εθαξκνζηεί δηθαηόηεξε θαηαλνκή ησλ θαηαβνιώλ ησλ 

πληαμηνύρσλ ζε όηη αθνξά ην 6% πνπ παξαθξαηείηαη εθάπαμ θαη ρσξίο 

λα ππνινγίδεηαη ν αξηζκόο ησλ εκκέζσο αζθαιηζκέλσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνλ άκεζα αζθαιηδόκελν όπσο παξαθάησ : 

      α) 3% γηα ηνλ αζθαιηδόκελν εθάπαμ  

      β) 1% επηπιένλ γηα θάζε πξόζζεην κέινο πνπ εκκέζσο 

αζθαιίδεηαη θαη κέρξη ηνπ ύςνπο ηνπ 6% (ηξίηεθλεο θαη πνιύηεθλεο 

νηθνγέλεηεο απαιιάζζνληαη από επηπιένλ ηνπ 6% εηζθνξέο)  
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Γ. Δπί πιένλ Πξόηαζε γηα Αλάιεςε Πνιηηηθήο Πξσηνβνπιίαο 

    Δθαξκνγή Πξαγκαηηθώλ Απμήζεσλ ζε όινπο από 1/1/2023 θαη ζηε 

Θεηηθή Πξνζσπηθή Γηαθνξά 

    Ιζηνξηθό 

    Ωο γλσζηό, κε ην άξζξν 14 ηνπ  λ.4387/2016  (λόκνο Καηξνύγθαινπ) 

θαζηεξώζεθε ε ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΑ (ΠξΓ) γηα ηελ «πξνζηαζία 

θαηαβαιιόκελσλ ζπληάμεσλ».  Αλαιπηηθόηεξα από 1.1.2019, εθόζνλ ην 

θαηαβαιιόκελν πνζό ησλ παιαηώλ ζπληάμεσλ είλαη κεγαιύηεξν από απηό 

πνπ πξνθύπηεη από ηνλ επαλππνινγηζκό ηνπο, βάζεη ησλ λέσλ δηαηάμεσλ  

ηνπ  λ.4387/2016,  ην επηπιένλ πνζό εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

δηθαηνύρν σο πξνζσπηθή δηαθνξά, ζπκςεθηδόκελν θαη’ έηνο θαη κέρξη ηελ 

πιήξε εμάιεηςή ηνπ, κε ηελ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ 

(ΘΔΣΙΚΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΑ).  Δάλ ην παιαηό θαηαβαιιόκελν πνζό ησλ 

ζπληάμεσλ είλαη κηθξόηεξν από απηό πνπ πξνθύπηεη από ηνλ 

επαλππνινγηζκό ηνπο, ηόηε απηό πξνζαπμάλεηαη θαηά ην έλα πέκπην ηεο 

δηαθνξάο ζηαδηαθά θαη ηζόπνζα εληόο πέληε εηώλ (ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΓΙΑΦΟΡΑ). Αλ θαη ππάξρεη ε ιέμε «αξλεηηθή», νπζηαζηηθά απηή ζεκαίλεη 

«αύμεζε». Δπίζεο ζην ίδην άξζξν, πξνεβιέπεην όηη ην ζπλνιηθό πνζό ηεο 

ζύληαμεο ζα απμαλόηαλ από 1.1.2017 θαη’ έηνο 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. Η 

εκεξνκελία έλαξμεο απμήζεσλ από 1.1.2017, ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 

4472/2017 θαη κεηαηέζεθε γηα ηελ 1.1.2022. Σέινο κε ην λ.4670/2020 (λόκνο 

Βξνύηζε), ε εκεξνκελία απμήζεσλ κεηαηέζεθε εθ λένπ γηα 1.1.2023. 

   Σα ίδηα πεξίπνπ πξνβιέπνληαη κε ην άξζξν 25 ηνπ λ.4670/2020, ζην νπνίν 

δηαθνξνπνηείηαη ε εκεξνκελία ηνπ 2νπ επαλππνινγηζκνύ, πνπ είλαη πιένλ ε 

1.10.2019.  

    πκπεξάζκαηα 

    Η ΠξΓ αθνξά ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπληαμηνύρσλ, επνκέλσο 

θαη απνζηξάησλ, ήηνη όζσλ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί θπξίσο πξηλ ην Μάην 

2016, αιιά θαη κεξηθώλ κε ζπληάμηκα άλσ ησλ 30 εηώλ, πξηλ ηελ 1.10.2019.  

    Η ζεηηθή ΠξΓ, πνπ είλαη έλα αμηόινγν πνζό θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο 

μεπεξλάεη αθόκε θαη ηα 400 επξώ, ζεκαίλεη όηη θάπνηεο ρηιηάδεο ζπληαμηνύρνη 

δελ ζα πάξνπλ ΠΟΣΔ αύμεζε ζην πνζό ηεο ήδε κεησκέλεο 

θαηαβαιιόκελεο ζύληαμήο ηνπο, ε νπνία ζε πξαγκαηηθή βάζε νπζηαζηηθά ζα 

ζπλερίζεη λα κεηώλεηαη ιόγσ ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο ηεο αμίαο. 

ε κηα πεξίνδν πνπ νη θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ δηαθεξύζζνπλ όηη 

έρνπκε εμέιζεη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2010 θαη κάιηζηα 

από ηνλ Αύγνπζην 2022 θαη από ηελ Δληζρπκέλε Δπνπηεία,  ππάξρνπλ 
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ρηιηάδεο ζπληαμηνύρνη πνπ ζα ζπλερίδνπλ λα βπζίδνληαη ζε απηή ηελ 

ζπεηξνεηδή νηθνλνκηθή δίλε.  

    ύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ν Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή 

(πιεζσξηζκόο) γηα ην έηνο 2022 ηξέρεη κε ξπζκό θαηά κ.ν. ζε πνζνζηό 

11,3%, ελώ ε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ είλαη πεξίπνπ 3,5%. Απηά ζεκαίλνπλ όηη ε 

πξνθύπηνπζα αύμεζε, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (λ.4670/2020), γηα 

ην έηνο 2023 εθηηκάηαη όηη ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 7%. 

    Όζνη ζπληαμηνύρνη έρνπλ κεγάιε ζεηηθή πξνζσπηθή δηαθνξά, ελδεηθηηθά ηεο 

ηάμεο ησλ 60 επξώ θαη άλσ (εμαξηάηαη από ην ύςνο ηεο ζύληαμεο) ΓΔΝ ζα 

ιάβνπλ νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή αύμεζε (πιεξσηέν πνζό), παξά κόλν 

ινγηζηηθή, απνκεηνύκελνπ ηνπ πνζνύ ηεο ζεηηθήο πξνζσπηθήο δηαθνξάο. Έηζη 

νπζηαζηηθά ππάξρεη λέα απώιεηα εηζνδήκαηνο, θαζόζνλ κεηώλεηαη ε 

αγνξαζηηθή αμία ηεο ζύληαμεο θαηά ην πνζνζηό ηεο εηεζίαο αύμεζεο ηνπ 

Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαηά 11,3%. 

    Σα πνζά πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζσπηθή δηαθνξά ήδε θαηαβάιινληαη 

ζηνπο ζπληαμηνύρνπο, πνπ ζεκαίλεη όηη δελ ζα επηβαξπλζεί ν Π/Τ ηνπ e-

ΔΦΚΑ, πέξαλ ηεο ελδερόκελεο εηήζηαο αύμεζεο ηνπ έηνπο 2023, πνπ 

εθηηκάηαη όηη δελ ζα είλαη ζεκαληηθή. 

     Σν Κξάηνο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηνπο Πνιίηεο ηνπ κε θνηλσληθή 

επαηζζεζία θαη ηδηαίηεξε θξνληίδα, θαη ΟΥΙ όπσο έθαλε ζηηο δύζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ησλ ηειεπηαίσλ 12 εηώλ, πνπ κάιηζηα έρνπλ πιεγεί 

αθόκε πεξηζζόηεξν από ηελ εμαθνινπζνύζα επί ηξηεηία παλδεκία, αιιά θαη 

ηελ από έηνπο, ιόγσ ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία, εθηνμεπζείζα αθξίβεηα.  

Καηάζηαζε, ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληαμηνύρσλ, νη 

νπνίνη καδί κε ηνπο κηζζσηνύο ζεθώλνπλ ην βάξνο ησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ 

ηνπ Κξάηνπο. 

      Πξόηαζε   

      Πξνηείλεηαη όπσο, ε νπνηαδήπνηε αύμεζε απνθαζηζζεί γηα ην έηνο 

2023 από ηελ Κπβέξλεζε θαη ππνινγηζζεί ζηηο ζπληάμεηο, ε νπνία όκσο 

αύμεζε ζηηο πεξηπηώζεηο κεγάιεο ζεηηθήο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ΓΔΝ 

ζα εκθαληζζεί ζην πιεξσηέν, λα δνζεί ππό κνξθή νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο θαη’ εμαίξεζε γηα ην έηνο 2023, πνπ ν πιεζσξηζκόο έρεη 

εθξεθηηθή απμεηηθή πνξεία. Γηα ηα επόκελα έηε δύλαηαη λα εμεηάδεηαη ην 

ζέκα ζε ζρέζε κε ην ύςνο ηνπ Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή θαη αλαιόγσο 

ηεο πνξείαο ηνπ λα ιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο 

 


