
 
 
 

Eίναι ευχαρίστησή μας να προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που εισάγονται με τον Νόμο 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος 
- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 85/12.5.2016).   
Ο νόμος εισάγει μια σειρά από νέες έννοιες και επιχειρεί επίσης να αναβάλλει 
κάποιες εισφορές για το μέλλον.  Επιπλέον επεκτείνει την υπαγωγή στην ασφάλιση 
και άλλων αμοιβών. Εξαιτίας του εύρους των αλλαγών, υπάρχουν αρκετές 
ασάφειες που θα πρέπει να διευκρινισθούν με έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων.   
Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις συνοψίζονται κατωτέρω: 

 

Ενοποίηση Φορέων Κύριας και Επικουρικής 
Κοινωνικής Ασφάλισης και ίδρυση Κοινού 
Μητρώου των υπόχρεων σε ασφαλιστικές 
εισφορές και φόρο εισοδήματος 

— Ιδρύεται νέο ταμείο με την επωνυμία  «Ενιαίος 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), το οποίο 
από την έναρξη λειτουργίας του την 1η Ιανουαρίου 
2017, θα απορροφήσει τους  υφιστάμενους φορείς 
κύριας κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., 
Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε., Ε.Τ.Α.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κλπ.).  Το 
Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. θα συνεχίσουν να είναι χωριστά 
νομικά πρόσωπα αλλά τα αντικείμενα τους θα 
περιλαμβάνουν αποκλειστικά  μη ασφαλιστικές 
αρμοδιότητες.  

— Το «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης» 
(Ε.Τ.Ε.Α.) μετονομάζεται σε «Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» 
(Ε.Τ.Ε.Α.Π.), το οποίο απορροφά τους υφιστάμενους 
κλάδους πρόνοιας των υφιστάμενων ταμείων (π.χ. ο 
κλάδος πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. κλπ.) και το οποίο θα 
έχει σκοπό την παροχή μηνιαίας επικουρικής 
σύνταξης και την καταβολή εφάπαξ παροχών.   

— Όλοι οι ήδη ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των 
απορροφούμενων ασφαλιστικών ταμείων καθώς και 
όσοι θα αναλάβουν ασφαλιστέα εργασία – 
απασχόληση ή θα αποκτήσουν ασφαλιστέα ιδιότητα, 
θα ασφαλίζονται εφεξής υποχρεωτικά στα ανωτέρω 
ταμεία.   

— Με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί 
εντός του 2016, θα ιδρυθεί Κοινό Μητρώο για όλα τα 
πρόσωπα και εταιρείες που έχουν υποχρέωση 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.  Το 
Μητρώο θα έχει κοινές διαδικασίες εγγραφής, 
δήλωσης, πληρωμής και βεβαίωσης καταβολής. 
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Ενιαίοι Κανόνες Ασφαλιστικών Εισφορών 

Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών 
Οι πάσης φύσεως αποδοχές των μισθωτών, 
εξαιρουμένων των κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτων 
παροχών (λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και 
βαριάς αναπηρίας) και έως ένα ανώτατο ποσό (πλαφόν, 
βλ. κατωτέρω) υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.  
Αυτή η διάταξη δεν είναι νέα, αλλά δεν εφαρμοζόταν 
ομοιόμορφα από όλες τις επιχειρήσεις.  Η επανάληψη 
της συγκεκριμένης διάταξης προφανώς αποσκοπεί στην 
επιβολή ασφαλιστικών εισφορών σε όλες τις παροχές 
που αποτιμώνται σε χρήμα. 

Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών 

— Από τη δημοσίευση του νόμου, το ανώτατο όριο των 
ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) για τον 
υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για 
κάθε κλάδο περιορίζεται στο δεκαπλάσιο του βασικού 
μισθού του άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.  
Συνεπώς το «πλαφόν» των ασφαλιστικών εισφορών 
αυξάνεται τώρα σε ΕΥΡΩ 5 860.80 από 
ΕΥΡΩ 5 543.55 ανά μήνα. 
Ωστόσο εξαιτίας της ασάφειας του νόμου ενδέχεται η 
βάση υπολογισμού των εισφορών υγειονομικής 
περίθαλψης να μην περιορίζεται στο «πλαφόν». 

— Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το πλαφόν ισχύει 
για το σύνολο των αποδοχών του εργαζομένου 
ανεξαρτήτως του αριθμού των εργοδοτών του.  Εν 
τούτοις, στην περίπτωση πολλαπλής μισθωτής 
απασχόλησης οι εισφορές των εργοδοτών φαίνεται 
ότι δεν θα υπόκειται σε πλαφόν συνολικά, δηλαδή θα 
υπολογίζονται στις συνολικές αποδοχές  που θα 
καταβάλει ο κάθε εργοδότης, εφόσον αυτές δεν θα 
υπερβαίνουν το ατομικό πλαφόν. 

Κατηγορίες εργαζομένων που εξομοιώνονται με 
μισθωτούς 

— Κατά ρητή διάταξη του νόμου, οι κάτωθι κατηγορίες 
εργαζομένων και εσόδων αντιμετωπίζονται για πρώτη 
φορά ως εισόδημα από μισθωτή εργασία: 

- οι διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, 
διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι 
διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών για τις 
αμοιβές τους από την σχέση αυτή, εφόσον έχουν 
συνάψει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, 

- τα μέλη του Δ.Σ. Α.Ε. για την αμοιβή που 
λαμβάνουν από την εταιρία εξ αυτής της ιδιότητας 
τους,  

- οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξάρτητα από 
τον χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση, 

- οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του 
νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. 
και παρέχουν εξαρτημένη εργασία 
(π.χ. μηχανικοί, ιατροί), ανεξάρτητα από τον 
χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση 

- οι αυτοαπασχολούμενοι που αμείβονται με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν για τις 
υπηρεσίες τους σε ένα ή δύο πελάτες.  Δεν είναι 

σαφές από το νόμο πώς θα εφαρμοστεί στην 
πράξη αυτή η διάταξη. 

Εισφορές Κλάδου Κύριας Σύνταξης 

Όλοι οι ως άνω εργαζόμενοι υπόκεινται  σε εισφορές 
κύριας σύνταξης σε ποσοστό 6.67% επί των συνολικών 
αποδοχών όπως ορίζονται ανωτέρω, ενώ οι εργοδότες 
επιβαρύνονται με 13.33%.  

Ο χρόνος έναρξης ισχύος των ως άνω ποσοστών 
ωστόσο είναι αμφισβητούμενος, καθώς σε άλλη διάταξη 
ορίζεται ως χρόνος έναρξης ισχύος η δημοσίευση του 
νόμου ενώ άλλη διάταξη προβλέπει μεταβατική περίοδο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2020.  Ειδικότερα, ο νόμος ορίζει 
ότι τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων 
ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας 
σύνταξης που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του 
νόμου αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα από 
1 Ιανουαρίου 2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 
1 Ιανουαρίου 2020 να διαμορφωθούν στο 20%. Η ως 
άνω αναπροσαρμογή των ποσοστών θα γίνει με 
αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα 
εκδοθούν σε εύλογο χρόνο.   

Επίσης θα πρέπει να διευκρινισθεί κατά πόσο (και αν ναι, 
από πότε) λοιπές επί του παρόντος συνεισπραττόμενες 
με το Ι.Κ.Α. εισφορές (π.χ. εισφορές κλάδου ανεργίας 
κλπ.) θα εφαρμοστούν επίσης και στις λοιπές κατηγορίες 
επαγγελματιών που πλέον θα εξομοιώνονται με 
μισθωτούς. 

Εισφορές κλάδου επικουρικής σύνταξης  

— Από 1 Ιουνίου 2016 και μέχρι τις 31 Μαΐου 2019, το 
ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική 
ασφάλιση των μισθωτών ανέρχεται σε 3.5% για τον 
ασφαλισμένο και 3.5% για τον εργοδότη επί των 
ασφαλιστέων αποδοχών τους κατά τα ανωτέρω. 

— Τα ως άνω ποσοστά μειώνονται σε 3.25% και 3.25% 
αντίστοιχα από 1 Ιουνίου 2019 και μέχρι τις 31 Μαΐου 
2022, ενώ μετά το διάστημα αυτό επανέρχονται στο 
ύψος που ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (δηλαδή 3% 
για τον καθένα).  

— Προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του ύψους των 
εισφορών επικουρικής σύνταξης εντός της εξαετίας 
1.6.2016 έως 31.5.2022 με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ανάλογα με την αύξηση της 
εισπραξιμότητας τους.   

Εισφορές κλάδου υγειονομικής περίθαλψης 

— Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής 
περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών 
κατηγοριών που υπάγονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζεται 
σε ποσοστό 7.10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών 
τους και κατανέμεται κατά 4.55% σε βάρος των 
εργοδοτών και κατά 2.55% σε βάρος των 
ασφαλισμένων.   

Η βάση υπολογισμού των εισφορών αυτών χρήζει 
περαιτέρω διευκρινίσεως, καθώς φαίνεται ότι 
επιβάλλονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των 
εργαζομένων (χωρίς δηλαδή τον περιορισμό στο 
«πλαφόν» που ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές 
των λοιπών κλάδων). 



— Ο χρόνος έναρξης ισχύος των ως άνω ποσοστών 
ωστόσο είναι αμφισβητούμενος, καθώς σε άλλη 
διάταξη ορίζεται ως χρόνος έναρξης ισχύος η 
1 Ιανουαρίου 2017, ενώ άλλη διάταξη προβλέπει 
μεταβατική περίοδο έως την 1 Ιανουαρίου 2020.  
Ειδικότερα, ο νόμος ορίζει ότι τυχόν υψηλότερα ή 
χαμηλότερα των ως άνω οριζόμενων ποσοστών 
ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγειονομικής 
περίθαλψης που προβλέπονταν έως την έναρξη 
ισχύος του νόμου αναπροσαρμόζονται ισόποσα από 
1 Ιανουαρίου 2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 
1 Ιανουαρίου 2020 να διαμορφωθούν στο 7.10%.  Η 
ως άνω αναπροσαρμογή των ποσοστών θα γίνεται 
με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα 
εκδοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.  

Πληρωμή μέσω τραπεζών 

Από 1 Ιουλίου 2016, οι αποδοχές των εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και ο 
φόρος μισθωτών υπηρεσιών θα πληρώνονται μέσω 
τραπεζών. 

Εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων 
επαγγελματιών 

Η μέθοδος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 
των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών 
μεταρρυθμίζεται ριζικά.  Οι εισφορές θα υπολογίζονται 
βάσει του καθαρού φορολογητέου μηνιαίου εισοδήματός 
τους όπως αυτό θα καθορίζεται κατά το προηγούμενο 
φορολογικό έτος. 

Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης 

— Από 1 Ιανουαρίου 2017, η μηνιαία ασφαλιστική 
εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης των 
ασφαλισμένων έως την έναρξη ισχύος του νόμου 
στον Ο.Α.Ε.Ε. και στο Ε.Τ.Α.Α. καθορίζεται σε 
ποσοστό 20% επί του καθαρού φορολογητέου 
μηνιαίου εισοδήματός τους όπως αυτό καθορίζεται 
κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος   

— Η βάση του μηνιαίου ελάχιστου φορολογητέου 
εισοδήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 
κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω 
των 25 ετών (επί του παρόντος ΕΥΡΩ 586.08). 

Εισφορές κλάδου επικουρικής σύνταξης 

— Από 1 Ιουνίου 2016 και μέχρι τις 31 Μαΐου 2019, το 
ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική 
ασφάλιση όλων των αυτοαπασχολούμενων και 
ελεύθερων επαγγελματιών ανέρχεται σε 7% των 
αποδοχών τους, όπως αυτές καθορίζονται για 
σκοπούς κύριας σύνταξης.  Το ως άνω ποσοστό 
μειώνεται σε 6.50% από 1 Ιουνίου 2019 και μέχρι τις 
31 Μαΐου 2022, ενώ μετά το πέρας της εξαετίας 
επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 
2015.   

— Προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του ύψους των 
εισφορών επικουρικής σύνταξης εντός της εξαετίας 
από 1 Ιουνίου 2016 έως 31 Μαΐου 2022 με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανάλογα με την αύξηση της 
εισπραξιμότητας τους.   

Εισφορές κλάδου υγειονομικής περίθαλψης 

— Από 1 Ιανουαρίου 2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ 
υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων 
επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολούμενων 
ορίζεται σε ποσοστό 6.95% επί των αποδοχών τους, 
όπως καθορίζονται ανωτέρω.  

Άλλα σχόλια για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων 

Ο νόμος προβλέπει επίσης:  

— Μεταβατική περίοδο πέντε ετών για τους μελλοντικούς 
ή τους ήδη ασφαλισμένους λιγότερο από 5 χρόνια στο 
Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι θα καταβάλλουν για τα πρώτα 5 έτη 
ασφάλισης μειωμένα ποσοστά εισφορών στους 
κλάδους κύριας σύνταξης και υγειονομικής 
περίθαλψης.  Η μείωση των εισφορών του κλάδου 
κύριας σύνταξης όμως θα πρέπει να εξοφληθεί μετά το 
5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση και σε κάθε 
περίπτωση μέχρι την συμπλήρωση 15 ετών 
ασφάλισης βάσει των διατάξεων του νόμου. 

— Μεταβατική περίοδο μειωμένων ασφαλιστικών 
εισφορών για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 
και 31 Δεκεμβρίου 2020  για τους προερχόμενους από 
το Ε.Τ.Α.Α. ελεύθερους επαγγελματίες άνω πενταετίας 
με ετήσιο εισόδημα μεταξύ ΕΥΡΩ 7 033.01 και 
ΕΥΡΩ 58 000.00.  Ανάλογες μειώσεις για το ίδιο 
διάστημα προβλέπονται και για τους κάτω πενταετίας 
αυτοαπασχολούμενους του Ε.Τ.Α.Α. των οποίων το 
καθαρό φορολογητέο εισόδημα κατά το προηγούμενο 
φορολογικό έτος είναι άνω των ΕΥΡΩ 4 922.00. 
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση το ποσό των 
ασφαλιστικών εισφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
του ποσού που αναλογεί στον ελάχιστο μηνιαίο μισθό 
του άγαμου μισθωτού (επί του παρόντος 
ΕΥΡΩ 586.08).  

Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών  

Από 1 Ιανουαρίου 2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των 
αυτοπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και 
εμμίσθων που έως την έναρξη ισχύος του νόμου 
υπάγονταν στον Ο.Α.Ε.Ε. θα καταβάλλονται με τον ίδιο 
τρόπο όπως οι παρακρατούμενοι φόροι. Σχετικά με το 
θέμα αυτό, θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.   

Εφάπαξ παροχή 

Από 1 Ιανουαρίου 2017, το ποσό της εισφοράς για εφάπαξ 
παροχή ασφαλισμένων από 1 Ιανουαρίου 1993 και εφεξής 
σε ταμεία που απορροφώνται από το Ε.Φ.Κ.Α.. ορίζεται σε 
4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών και 
του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των αυτοτελώς 
απασχολουμένων.  Δεν προβλέπονται εισφορές εργοδότη.   

Το ύψος της εισφοράς των ασφαλισμένων πριν την 1η 
Ιανουαρίου 1993 ρυθμίζεται από τις καταστατικές διατάξεις 
των εντασσόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α.Π. ταμείων, εφόσον 
προβλέπεται σε αυτά εφάπαξ παροχή.  



Παραγραφή απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α. και επιστροφή 
εισφορών και παροχών  

— Από την έναρξη ισχύος του νόμου, οι απαιτήσεις των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάσσονται στον 
Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές 
εισφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που 
αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους 
εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα 
εργασία ή υπηρεσία.  

— Η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει τις ήδη 
παραγεγραμμένες κατά τον χρόνο έναρξης του νόμου 
απαιτήσεις.  

— Παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από το 
ΙΚΑ–ΕΤΑΜ επιστρέφονται από τον ασφαλισμένο και 
υπόκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).  Σε περίπτωση 
υπαιτιότητας του ασφαλισμένου αναζητούνται 
εντόκως με επιτόκιο 3%, το οποίο μπορεί να 
μεταβληθεί με κοινή υπουργική απόφαση. Επίσης, 
επιτρέπεται συμψηφισμός οφειλών προς το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ με πληρωτέες παροχές.   

— Αχρεωστήτως εισπραχθείσες από τους 
ασφαλιστικούς φορείς εισφορές (εξαιρουμένων των 
εισφορών υπέρ κλάδων ασθενείας και για 
λογαριασμό τρίτων) επιστρέφονται άτοκα στους 
δικαιούχους μετά από αίτηση τους. Έντοκη 
επιστροφή επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση.  

Παράλληλη ασφάλιση  

Από 1 Ιανουαρίου 2017: 

— Ασφαλισμένοι από την 1 Ιανουαρίου 1993 και εφεξής 
δεν έχουν πλέον το δικαίωμα επιλογής ενός μόνο 
φορέα ασφάλισης, όπως ίσχυε στο προηγούμενο 
νομοθετικό πλαίσιο.   

— Οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου 
υπαγωγής στην ασφάλιση, οι οποίοι υπάγονται στην 
υποχρεωτική ασφάλιση δύο ή περισσότερων φορέων 
που απορροφώνται από τον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν 
για κάθε μία αναληφθείσα επαγγελματική 
δραστηριότητα τις προβλεπόμενες από τον νόμο 
ασφαλιστικές εισφορές (με την υποχρέωση όμως 
καταβολής ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής 
εισφοράς μόνο για την πρώτη αναληφθείσα 
δραστηριότητα). 

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν το πλαφόν του μηνιαίου 
εισοδήματος (ΕΥΡΩ 5 860.80) θα ισχύει ξεχωριστά 
για κάθε δραστηριότητα ή σωρευτικά για όλα τα 
εισοδήματα. 

Συνταξιοδοτικά Θέματα 

— Από την έναρξη ισχύος του νόμου, η εφεξής 
καταβαλλόμενη σύνταξη για αυτούς που θεμελιώνουν 
δικαίωμα με τις εκάστοτε ισχύουσες προϋποθέσεις, 
αποτελείται από: 

- Την Εθνική Σύνταξη, η οποία ορίζεται σε 
ΕΥΡΩ 384 μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια 
εφόσον έχουν συμπληρωθεί 20 έτη ασφάλισης 

και οι δικαιούχοι έχουν διαμείνει νόμιμα στην 
Ελλάδα τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου έτους 
της ηλικίας τους και του έτους συμπλήρωσης του 
προβλεπόμενου ορίου ηλικίας για την καταβολή 
της σύνταξης. Σε περίπτωση μη συνδρομής των 
ως άνω προϋποθέσεων, το ποσό της Εθνικής 
Σύνταξης μειώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου.  

- Την Ανταποδοτική Σύνταξη, που υπολογίζεται 
βάσει (α) του μέσου όρο των μηνιαίων αποδοχών 
του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ασφαλιστικού του βίου, (β) του χρόνου ασφάλισης 
και (γ) των κατ’ έτος ποσοστών αναπλήρωσης, τα 
οποία καθορίζονται στον νόμο (βάσει πίνακα που 
περιλαμβάνει τον αριθμό των ετών ασφάλισης και 
το ποσοστό ανά έτος). 

— Οι συντάξεις συνταξιούχων που, από την έναρξη 
ισχύος του νόμου, αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν 
ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικά υπακτέα στην 
ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., θα μειώνονται κατά 60% για 
όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή 
την δραστηριότητα.  Για το διάστημα αυτό, θα 
καταβάλλουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.  

Αντίθετα, συνταξιούχοι που ανέλαβαν εργασία ή 
απέκτησαν ιδιότητα ή δραστηριότητα υπακτέα στην 
ασφάλιση πριν τη δημοσίευση του νόμου 
εξακολουθούν να υπάγονται στο προηγούμενο 
καθεστώς (το οποίο προέβλεπε την πλήρη αναστολή 
της σύνταξης σε περίπτωση συνταξιούχων κάτω των 
55 ετών και μειώσεις των καταβαλλόμενων συντάξεων 
ανάλογα με το ποσό τους).  

Σημείωση 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, πολλές και σημαντικές 
ρυθμίσεις θα πρέπει να διευκρινισθούν ή εξειδικευθούν 
περαιτέρω με υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους κλπ.  
Ο χρόνος έκδοσης αυτών των αποφάσεων  δεν μπορεί 
να προβλεφθεί. 
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