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ΠΡΟΣ:  

Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                        

1. ΕΤΕΑΕΠ 

Α. Γραφείο κ. Διοικητή 

Φιλελλήνων 13-15 

10557 Αθήνα 

Β. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Ασφάλισης 

& Παροχών 

Σταδίου 24 Αθήνα  

2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ                          

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα                                  

3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.                                                        

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης 

Εφαρμογών                                                               

Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών                           

Λυκούργου 10, Τ.Κ.  10551Αθήνα                                

4.« Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4, Τ. Κ. 10561 Αθήνα 
 

Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση 

σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και 

οδηγιών ΥΠΕΚΑΑ». 

 
Σχετ.: Η εγκύκλιος 24/2017 
                                                                  
    Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 έγγραφο της 

Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:Ψ0ΛΓ465Θ1Ω- ΡΝΣ), με το 

οποίο παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 

4387/2016 (σχετ. το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016-
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ΑΔΑ:ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ, που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 

24/2017).  

1. Προσαύξηση κύριας σύνταξης 

 α) Όπως είναι γνωστό1, για τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση 

συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (3.5.2016) και οι οποίοι, 

σύμφωνα με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές 

του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί 

επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία 

ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα 

προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς, σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού. 

 Εκτός από τις γενικές κατηγορίες ασφαλισμένων που περιγράφονται στην εν λόγω 

διάταξη, η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στις εξής κατηγορίες ασφαλισμένων2:  

i. στους παλαιούς ασφαλισμένους (για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993) που 

υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του ΤΑΠ-ΔΕΗ, οι οποίοι δικαιούνται 

την εν λόγω προσαύξηση για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) εισφοράς που 

υπερβαίνει το συνολικό ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη Κλάδου 

Σύνταξης και επασφαλίστρου βαρέων επαγγελμάτων των αντίστοιχων κατηγοριών 

εργαζομένων- υπαγομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

ii. Επίσης, η προσαύξηση υπολογίζεται και στις συντάξεις των ασφαλισμένων που δεν 

συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθμ. Φ.11321/ 

οικ.47523/1570/23.10.2015 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2311).  

 Οι κατηγορίες συνταξιοδότησης που εξαιρούνται της εν λόγω προσαύξησης 

αναφέρονται και στην εγκύκλιο 24/2017 (σελ. 8). Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται 

πλέον και τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 46 του Ν. 2084/92.3   

          β)  Έχοντας υπόψη ότι ο συντάξιμος μισθός στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 

30 του Ν. 4387/2016 συνδυάζεται με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού, αν κατά 

την περίοδο αναφοράς μεταξύ του διαστήματος 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης 

συνταξιοδότησης δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

(πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως 

συντάξιμος), τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος 

ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως 

συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως 

πέντε (5) ετών ασφάλισης4. 
  
 

                                                 
1  Παρ. 1   του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016 
2  Άρθρο 24 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ-236Α) 
3  Άρθρο 7 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ-137Α) 
4  Άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4488/2017 (Εγκύκλιος 47/2017) 
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2. Προσαύξηση επικουρικής σύνταξης.  

 Αντίστοιχη προσαύξηση θα υπολογίζεται και στην επικουρική σύνταξη, για την οποία 

θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες με ξεχωριστό έγγραφο. 

 

            Συν/νο: 1 έγγραφο (ΑΔΑ:Ψ0ΛΓ465Θ1Ω-ΡΝΣ)  

 

 

       Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

                                                                                                 ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ        

 

                                                                                                Ι. ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ        

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
 
                     Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ 
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Γ/ΝΗ ΠΡΟΘΔΣΗ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ  

ΑΦΑΛΙΗ 

ΣΜΗΜΑ Δ΄ 

Πιεξνθνξίεο: Μ. Βνγηαηδόγινπ 

Σειέθωλν: 2131516746 

 

Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29 

Σαρ. Κώδηθαο : 10110 - Αζήλα 

 

 

           

        Αζήλα,        11/10/2018 
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     ΠΡΟ : 1.  ΔΦΚΑ 
 

                    Α. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή 

                    Αγ. Κωλζηαληίλνπ 8 

                    102 41 Αζήλα 

                     

                    Β. Γεληθή Γ/λζε  

                    Απνλνκώλ πληάμεωλ 

                    Αθαδεκίαο 22 

                    106 71 Αζήλα 

 

                   2. ΔΣΔΑΔΠ 
  

                   Α. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή 

                   Φηιειιήλωλ 13 – 15 

                   105 57 Αζήλα 

                   Β. Απηνηειέο Σκήκα 

                   Τπνζηήξημεο Αζθάιηζεο  

                   & Παξνρώλ 

                   ηαδίνπ 24 Αζήλα 
 

ΘΔΜΑ : «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.4387/2016 γηα ηελ πξνζαύμεζε 

ζύληαμεο όζωλ θαηέβαιιαλ απμεκέλεο εηζθνξέο». 
 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.4387/2016 ζεζπίδεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο πξνζαύμεζεο 

ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο γηα όζνπο αζθαιηζκέλνπο έρνπλ θαηαβάιιεη απμεκέλεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Δηδηθόηεξα: 

 

Α. Πξνζαύμεζε θύξηαο  ζύληαμεο    

ην άξζξν 30 ηνπ Ν. 4387/2016 νξίδεηαη όηη γηα όζνπο αζθαιηζκέλνπο ππνβάιινπλ αίηεζε 

ζπληαμηνδόηεζεο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ (13.5.2016), νη νπνίνη, ζύκθσλα κε ην πξντζρύνλ 

λνκηθό θαζεζηώο, θαηέβαιαλ εηζθνξέο αλώηεξεο από απηέο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ, ζηνλ ππνινγηζκό 

ηνπ αληαπνδνηηθνύ κέξνπο ηεο ζύληαμήο ηνπο, ζα ππνινγίδεηαη θαη εηήζηνο ζπληειεζηήο 

αλαπιήξσζεο 0,075% γηα θάζε πνζνζηηαία κνλάδα (1%) επηπιένλ εηζθνξάο ζε θάζε έηνο πνπ 

έρεη θαηαβιεζεί επηπιένλ εηζθνξά. ύκθσλα κε ην ίδην σο άλσ άξζξν, ν ζπληάμηκνο κηζζόο 

ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξνθύπηεη ιακβάλνληαο ππόςε ηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο επηπιένλ 

εηζθνξάο, εθαξκνδνκέλσλ αλαιόγσο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λόκνπ απηνύ. 
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Ωο γλσζηόλ, ιόγσ ηερληθώλ δπζρεξεηώλ θαη ειιείςεσλ ζηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ησλ η. 

αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αληαπνδνηηθνύ κέξνπο ησλ ζπληάμεσλ γηα 

αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ ππνβάιινληαη από 13.5.2016 έσο 31.12.2016,  νη ζπληάμηκεο 

απνδνρέο θαζνξίδνληαη από ην κέζν όξν ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ επί ησλ νπνίσλ έρνπλ  

θαηαβιεζεί εηζθνξέο θιάδνπ ζύληαμεο, από ην έηνο 2002 θαη εληεύζελ. Από 1.1.2017 θαη γηα 

θάζε επόκελν έηνο ε πεξίνδνο απηή αλαθνξάο απμάλεηαη θαη’ έλα έηνο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνθύπηεη ρξόλνο αζθάιηζεο 

(ηνπιάρηζηνλ πεληαεηίαο) από ην έηνο 2002 θαη έσο ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ζπληαμηνδόηεζεο, αλαδεηείηαη ρξόλνο αζθάιηζεο θαη θαηά ην, πξηλ ην 2002, ρξνληθό δηάζηεκα 

θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζπλνιηθά έσο πέληε εηώλ αζθάιηζεο. 

Β. Πξνζαύμεζε επηθνπξηθήο ζύληαμεο  

Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 4387/2016, όπσο απηή ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 4445/2016, πξνβιέπεηαη, κεηαμύ άιισλ,  πξνζαύμεζε ηνπ 

πνζνύ ηεο επηθνπξηθήο ζύληαμεο γηα όζνπο θαηέβαιαλ απμεκέλεο εηζθνξέο ζε εληαρζέληεο 

ζην  ΔΣΔΑΔΠ (η.ΔΣΔΑ) θνξείο - ηνκείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο,  κε αλάινγε εθαξκνγή ζην 

ΔΣΔΑΔΠ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4387/2016, όπσο ηζρύνπλ, γηα όζνπο 

θαηαζέηνπλ αίηεζε θαη ζπληαμηνδνηνύληαη από ην ΔΣΔΑΔΠ από 1.1.2015 θαη κεηά.  

Η αλσηέξσ πξνζαύμεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4387/2016, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύεη, ήηνη 0,075% γηα θαζεκία πνζνζηηαία κνλάδα (1%) επηπιένλ εηζθνξάο γηα θάζε 

έηνο πνπ έρεη θαηαβιεζεί επηπιένλ εηζθνξά επί ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνύ ζηνλ νπνίν 

ππνινγίζηεθε ε επηπιένλ εηζθνξά, εθαξκόδεηαη κόλν ζην (Α) ηκήκα ηεο επηθνπξηθήο 

ζύληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξόλν αζθάιηζεο κέρξη 31.12.2014 θαη ην νπνίν ππνινγίδεηαη 

κε ην ζύζηεκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ θαη κε εηήζην πνζνζηό αλαπιήξσζεο 0,45% γηα θάζε 

έηνο αζθάιηζεο επί ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνύ (άρθρο 42 παρ. 5β υποπερ. βα  του ν. 4052/2012).  

Όπσο είλαη γλσζηόλ, ιόγσ ηερληθώλ δπζρεξεηώλ θαη ειιείςεσλ ζηα κεραλνγξαθηθά 

ζπζηήκαηα ησλ εληαρζέλησλ ζην  ΔΣΔΑΔΠ (η.ΔΣΔΑ)  θνξέσλ - ηνκέσλ επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ (Α) ηκήκαηνο ηεο επηθνπξηθήο ζύληαμεο πνπ αληηζηνηρεί 

ζην ρξόλν αζθάιηζεο κέρξη θαη 31.12.2014  γηα αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ ππνβάιινληαη 

από 1.1.2015 θαη εθεμήο, νη ζπληάμηκεο απνδνρέο θαζνξίδνληαη από ην κέζν όξν ησλ κεληαίσλ 

απνδνρώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ ππεβιήζεζαλ ζε εηζθνξέο ππέξ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.1.2002 έσο θαη 31.12.2014. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρώλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνθύπηεη ρξόλνο αζθάιηζεο 

(ηνπιάρηζηνλ πεληαεηίαο) από ην έηνο 2002 θαη έσο 31.12.2014, αλαδεηείηαη ρξόλνο 
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αζθάιηζεο θαη θαηά ην, πξηλ ην 2002, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζπλνιηθά 

έσο πέληε εηώλ αζθάιηζεο. 

Γηα ηελ εύξεζε ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ, ζηηο νπνίεο ζα ππνινγηζζεί αλαινγηθά ε 

πξνζαύμεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4387/2016,  γηα όζνπο θαηέβαιαλ αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο κεγαιύηεξεο ηνπ 6% (0,075%  Υ επηπιένλ εηζθνξά Υ έηε θαηαβνιήο ηεο  απμεκέλεο 

εηζθνξάο Υ ζπληάμηκεο απνδνρέο), εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ  λ. 

4488/2017.   

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηνπ ΔΣΔΑΔΠ  θαη 

γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ησλ ζπληάμεσλ δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

α) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αληαπνδνηηθνύ κέξνπο ηεο θύξηαο ζύληαμεο αζθαιηζκέλσλ πνπ 

θαηέβαιαλ απμεκέλε εηζθνξά, ν αλσηέξσ εηήζηνο ζπληειεζηήο αλαπιήξσζεο (0,075%)  γηα 

θάζε πνζνζηηαία κνλάδα επηπιένλ εηζθνξάο, πνπ αθνξά ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηόζν πξηλ ηελ 

1.1.2002 όζν θαη κεηά ηελ 1.1.2002, εθαξκόδεηαη επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ από ην 2002 

θαη εληεύζελ, ή ηεο επέθηαζεο ηεο 5/εηίαο θαη πξηλ ην 2002 ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ 

5 έηε αζθάιηζεο από ην 2002 θαη κεηά,  

θαη 

β) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ (Α) ηκήκαηνο ηεο επηθνπξηθήο ζύληαμεο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ 

θαηέβαιαλ επηπιένλ εηζθνξά, ν εηήζηνο ζπληειεζηήο αλαπιήξσζεο 0,075%  γηα θάζε 

πνζνζηηαία κνλάδα επηπιένλ  εηζθνξάο, πνπ αθνξά ζε ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ ηελ 1.1.2002, 

ιόγσ  έιιεηςεο κεραλνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ, ζα εθαξκόδεηαη θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο επί 

ηεο ίδηαο σο άλσ βάζεο ππνινγηζκνύ πνπ ηζρύεη θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό  ηνπ (Α) ηκήκαηνο 

ηεο επηθνπξηθήο ζύληαμεο, ήηνη επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ από ην 2002 κέρξη 31.12.2014 

ή ηεο επέθηαζεο ηεο 5/εηίαο θαη πξηλ ην 2002 ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ 5 έηε 

αζθάιηζεο από ην 2002 κέρξη 31.12.2014. 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ : 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο Γελ. Γξακκαηέσο Κ.Α. 

4. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γ/ληξηαο Κ.Α. 

5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. 

6. Γ/λζε Παξνρώλ Κύξηαο ύληαμεο (Γ17) 

   Όια ηα Σκήκαηα  

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

 

Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΓ465Θ1Ω-ΡΝΣ
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