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1 ΚΟΠΟ  ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

                                                                                                                             

  

 Με ηελ αξ. Φ.80000/νηθ.3096/168/11-2-2009 Απφθαζε ηεο 

Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο είρε ζπζηαζεί 

Οκάδα Δξγαζίαο / Δπηηξνπή γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή ζπλέηαμε ην Μάην 2009 

πφξηζκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δηαδνρηθήο 

αζθάιηζεο θαη πξφηεηλε λα πηνζεηεζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ ε 

εθαξκνγή ηνπ άξζ. 10 ηνπ Ν. 1405/1983. 

 χκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν, ν νξγαληζκφο πνπ απνλέκεη ηε 

ζχληαμε, ζεσξεί φηη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ζε απηφλ θαη ζηνπο άιινπο 

νξγαληζκνχο δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζή ηνπ, ππνινγίδεη ην πνζφ ηεο 

ζχληαμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θαη ην θαηαβάιιεη 

νιφθιεξν ζηνλ δηθαηνχρν καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο (γηα νηθνγελεηαθά 

βάξε, απφιπηε αλαπεξία θ.ι.π.).  

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πεξηνξίδεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ 10, λα έρεη δπλαηφηεηα ν αζθαιηζκέλνο 

λα δεηά λα ππνινγίδεηαη ην πνζφ ηεο ζχληαμήο ηνπ ελαιιαθηηθά θαη κε ην 

ηζρχνλ ζήκεξα θαζεζηψο ηνπ Ν.3232/2004 θαη λα ηνπ απνλέκεηαη ην 

δεχηεξν, αλ είλαη πςειφηεξν.  Καη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν θαλείο δελ ζα είλαη 

ζε δπζκελέζηεξε  ζέζε απφ απηήλ πνπ ζα ήηαλ κε ην ηζρχνλ ζήκεξα 

θαζεζηψο ππνινγηζκνχ. 

 

 Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξ.Φ.80000/νηθ.15171/777/24.6.2009 

ζπζηάζεθε Οκάδα Δξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη νηθνλνκηθή κειέηε 

πνπ έρεη σο ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ 

πξφηαζεο ηνπ πνξίζκαηνο ηεο επηηξνπήο γηα ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε. 
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2 ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΕΣΩ 

                                                                                                                             

2.1 Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗ 

ΚΤΡΙΑ ΤΝΣΑΞΗ: 

 

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ αξκφδηνπ θνξέα γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο 

γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 1902/1990.  Με ην άξζξν απηφ 

ηξνπνπνηήζεθαλ νη παξάγξαθνη 1,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ. 4202/61, 

φπσο απηφ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 1405/83. 

 Με ηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 δηαηεξείηαη ε αξρή ηεο απνλνκήο 

ηεο ζχληαμεο απφ ηνλ ηειεπηαίν Οξγαληζκφ, εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο 

πξαγκαηνπνίεζε ζηελ αζθάιηζή ηνπ 1500 εκέξεο εξγαζίαο ή πέληε έηε 

αζθάιηζεο νπνηεδήπνηε, αιιά ηίζεηαη σο πξφζζεηε πξνυπφζεζε ε 

πξαγκαηνπνίεζε 500 εκεξψλ εξγαζίαο ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη θαηαζηξαηεγήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο δηαδνρηθήο 

αζθάιηζεο. 

 Με ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 2 παξακέλεη ε ηζρχνπζα δηάηαμε, κε 

ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε θξίζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζηνλ 

νπνίν πξαγκαηνπνίεζε ν αζθαιηζκέλνο ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εκεξψλ 

εξγαζίαο, εθφζνλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ Οξγαληζκνχ ηνλ αξηζκφ εκεξψλ εξγαζίαο πνπ νξίδνληαη απφ 

ηελ παξάγξαθν 1. Σίζεηαη φκσο σο πξφζζεηε πξνυπφζεζε, γηα λα θαηαζηεί 

αξκφδηνο , ε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο απφ ηε λνκνζεζία ηνπ ηειεπηαίνπ 

Οξγαληζκνχ θαζψο θαη ε χπαξμε ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο γηα ηε 

ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξίαο.  

 Σνηνπηνηξφπσο, αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ηειεπηαίνπ Οξγαληζκνχ 1500 εκέξεο εξγαζίαο ή πέληε έηε 

αζθάιηζεο απφ ηηο νπνίεο 500 εκέξεο ή 20 κήλεο ζηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, ηφηε ην δηθαίσκά ηνπ ζα θξίλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ, ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο εξγαζίαο 

ή έηε αζθάιηζεο, ζηνλ νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη ν ηειεπηαίνο, εθφζνλ 

ππάξρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο :  

α. Αλ ν αζθαιηζκέλνο δεηά λα ζπληαμηνδνηεζεί ιφγσ γήξαηνο, ζα πξέπεη 

λα έρεη ζπκπιεξψζεη έλα απφ ηα φξηα ειηθίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ 

πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηνπ ηειεπηαίνπ Οξγαληζκνχ.   

 β. Ο αζθαιηζκέλνο πνπ δεηά λα ζπληαμηνδνηεζεί ιφγσ αλαπεξίαο ζα 

πξέπεη λα θξηζεί αλάπεξνο κε ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνπ πξνβιέπεη ε 

λνκνζεζία ηνπ ηειεπηαίνπ Οξγαληζκνχ. 
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γ. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζαλφληνο αζθαιηζκέλνπ πνπ δεηνχλ λα 

ζπληαμηνδνηεζνχλ ιφγσ ζαλάηνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

αζθάιηζεο θη φρη ηνπ ηειεπηαίνπ.  

δ.  Ο αζθαιηζκέλνο ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ κε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν αζθάιηζεο. 

   Με ηελ παξάγξαθν 3 παξακέλεη ε ηζρχνπζα δηάηαμε πνπ νξίδεη φηη 

αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηελ αζθάιηζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο 

πεξηζζφηεξεο εκέξεο εξγαζίαο, ην δηθαίσκα θξίλεηαη απφ ηνπο άιινπο 

Οξγαληζκνχο θαηά θζίλνπζα ζεηξά αξηζκνχ εκεξψλ εξγαζίαο, εθηφο απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. 

 Δπίζεο κε ηελ ίδηα παξάγξαθν παξακέλεη ε δηάηαμε πνπ νξίδεη φηη, 

αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο φισλ ησλ Οξγαληζκψλ, 

ζηνπο νπνίνπο αζθαιίζζεθε πξηλ απφ ηνλ ηειεπηαίν, ηφηε ν ηειεπηαίνο 

θαζίζηαηαη αξκφδηνο γηα ηελ θξίζε ηνπ δηθαηψκαηνο ιφγσ γήξαηνο θαη 

αλαπεξίαο, εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο πξαγκαηνπνίεζε ζηελ αζθάιηζή ηνπ 

1000 εκέξεο εξγαζίαο θαη γηα ηελ θξίζε ηνπ δηθαηψκαηνο ιφγσ ζαλάηνπ 

300 εκέξεο εξγαζίαο. Σίζεηαη φκσο σο πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη απφ ηηο 

1000 εκέξεο εξγαζίαο νη 300 εκέξεο ή 12 κήλεο πξέπεη λα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.  

 

2.2 Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

  

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 1-3 ηνπ Ν. 3232/04 ησλ δηαδνρηθά αζθαιηζκέλσλ δελ είλαη 

εληαίνο γηα ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ.  Δμαξηάηαη απφ ηελ θχζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ (κηζζσηφο ή απηνηειψο απαζρνινχκελνο), 

ηνλ Οξγαληζκφ ζηνλ νπνίν αζθαιίζηεθε θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

αζθάιηζεο ζε θάζε Οξγαληζκφ, θαζνξίδεηαη δε κεηά απφ αιιεινγξαθία 

ησλ Οξγαληζκψλ. 

 ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο ησλ 

δηαδνρηθά αζθαιηζκέλσλ δηαθξίλνληαη ηα εμήο: 

  

 Η. ε κία θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 1405/83, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ν νξγαληζκφο πνπ 

απνλέκεη ηε ζχληαμε ζεσξεί φηη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ζε απηφλ θαη ζηνπο 

άιινπο νξγαληζκνχο, δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζή ηνπ, ππνινγίδεη ην πνζφ 

ηεο ζχληαμεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θαη ην θαηαβάιιεη νιφθιεξν 

ζηνλ δηθαηνχρν καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο (νηθνγελεηαθψλ βαξψλ, επίδνκα 

απφιπηεο αλαπεξίαο θιπ). 
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 Ο αλσηέξσ ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο 

εθαξκφδεηαη: 

 α. ηνπο αζθαιηζκέλνπο, νη νπνίνη κέρξη ηελ 31-12-78, είραλ 

αζθαιηζηεί δηαδνρηθά ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο πνπ 

αζθαιίδνπλ κηζζσηνχο. 

 β. ηνπο αζθαιηζκέλνπο, νη νπνίνη, κέρξη ηελ 31-12-78, είραλ 

αζθαιηζηεί δηαδνρηθά ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο πνπ 

αζθαιίδνπλ απηνηειψο απαζρνινχκελνπο. 

 γ. ηνπο αζθαιηζκέλνπο, νη νπνίνη, κέρξη ηελ 31-12-78, είραλ 

ππαρζεί δηαδνρηθά ζηελ αζθάιηζε νκνεηδψλ νξγαληζκψλ είηε κηζζσηψλ 

είηε απηνηειψο απαζρνινχκελσλ, αλεμάξηεηα αλ θαη ζε πνηνλ Οξγαληζκφ 

αζθαιίζηεθαλ κεηά ηελ 31-12-78. 

 δ. ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ αζθαιίζηεθαλ δηαδνρηθά γηα πξψηε 

θνξά απφ 1-1-79 έσο 23-12-97, απφ θνξέα αζθάιηζεο κηζζσηψλ ζε άιιν 

θνξέα αζθάιηζεο κηζζσηψλ παξέκεηλαλ φκσο απαζρνινχκελνη ζηνλ ίδην 

εξγνδφηε. 

 

 ΗΗ. ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο (1α – 1δ) εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν.3232/04 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, πνπ 

θξίλνληαη  σο απνλέκνληεο νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ. 4202/61, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα, 

ππνινγίδνπλ ηφζν ην ηκήκα πνπ αλαινγεί ζην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο, φζν 

θαη ην ηκήκα ηεο ζχληαμεο πνπ αλαινγεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Ο ππνινγηζκφο ησλ ηκεκαηηθψλ πνζψλ ηεο ζχληαμεο ηνπ 

απνλέκνληνο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ γίλεηαη σο εμήο: 

 α. Ο απνλέκσλ νξγαληζκφο ππνινγίδεη ην πνζφ ηεο ζχληαμεο 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηνλ δηέπεη, αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηνπ 

ρξφλνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδνρηθά θαη πξνζδηνξίδεη ην ηκήκα πνπ 

αλαινγεί ζην ρξφλν πνπ δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζή ηνπ. 

 β. Ο ίδηνο νξγαληζκφο, δειαδή ν απνλέκσλ ππνινγίδεη θαη ην ηκήκα 

ηεο ζχληαμεο πνπ αλαινγεί ζην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπ ζπκκεηέρνληα ζε 

πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ηνπ ζπκκεηέρνληα 

γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο θαη κέρξη 35 έηε. 

 γ. Σα πνζνζηά θαζνξίδνληαη ζε: 2% γηα ΗΚΑ, ΝΑΣ, ΟΓΑ θαη 

ΟΑΔΔ-ΣΑ, 2,85% γηα ΟΑΔΔ-ΣΑΔ, 3% γηα ΟΑΔΔ-ΣΔΒΔ θαη ζε 2,286% 

γηα Γεκφζην θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο αζθάιηζεο κηζζσηψλ θαη απηνηειψο 

απαζρνινχκελσλ. 

 δ. Σα πξνζδηνξηδφκελα ηκήκαηα ζχληαμεο ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα είλαη θαηψηεξα ηνπ ηκήκαηνο θαησηάηνπ νξίνπ ζχληαμεο πνπ 

αλαινγεί ζην ρξφλν αζθάιηζεο ή ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ κε βάζε ην ρξφλν θαη κφλν πνπ δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζή 

ηνπο, εθφζνλ κε ηνλ ρξφλν απηφ ζεκειηψλεηαη απηνηειψο ζπληαμηνδνηηθφ 
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δηθαίσκα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ ρσξίο αλαγσγή ζηα 

θαηψηαηα φξηα ζχληαμεο. 

 ε. Σν άζξνηζκα ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχληαμεο απνηειεί ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν απφ ηνλ απνλέκνληα 

νξγαληζκφ θαη ζα απμάλεηαη κε ην ίδην πνζνζηφ πνπ ζα απμάλνληαη νη 

ζπληάμεηο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ, δειαδή ηνπ απνλέκνληα. 

 Σν πνζφ ζχληαμεο ηνπ ζπκκεηέρνληα νξγαληζκνχ θαηαβάιιεηαη 

φηαλ ν αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηε λνκνζεζία ηνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 2084/1992. 

 Πξνβιέπεηαη φκσο δπλαηφηεηα θαηά επηινγή ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα 

θαηαβιεζεί ην ηκεκαηηθφ πνζφ ηαπηφρξνλα κε απηφ ηνπ απνλέκνληα 

κεησκέλν θαηά 3% γηα θάζε ρξφλν θαη αλαινγηθά γηα θάζε κήλα 0,25%, 

πνπ ππνιείπεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ειηθίαο 

ηνπ ζπκκεηέρνληα φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ 

Ν.2084/92. 

 

2.3  Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΦΟΡΕΙ 

 

 ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Ν. 3232/2004 ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα νξγαληζκνχ ζηε δαπάλε ζπληαμηνδφηεζεο ηζνχηαη κε ην 

γηλφκελν ηνπ πνζνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην 

ζπκκεηέρνληα θνξέα επί ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαβαιινκέλσλ ζπληάμεσλ 

εηεζίσο επί ηνλ αλσηέξσ αλαινγηζηηθφ ζπληειεζηή.  Ο αλαινγηζηηθφο 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξίδεηαη αλά θαηεγνξία ζχληαμεο γηα άλδξεο θαη 

γπλαίθεο (θαη παηδηά) αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη κπνξεί λα 

κεηαβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο. 

 χκθσλα δε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3232/2004 εληφο 

ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο ππνινγίδνληαη απφ θαζέλαλ αζθαιηζηηθφ 

νξγαληζκφ ηα πνζά πνπ νθείινπλ λα ηνπ θαηαβάιινπλ νη άιινη 

νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  Ζ 

δηαθνξά ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη ην πνζφ πνπ 

θαηαβάιιεη ν θάζε νξγαληζκφο. 
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3 ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Τ. Α.: 

Φ.80000/οικ.3096/168/11-2-2009 

                                                                                                                           

Ζ επηηξνπή έρεη πξνηείλεη : 

3.1 Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗ 

ΚΤΡΙΑ ΤΝΣΑΞΗ: 

 

Να γίλεη αιιαγή ηνπ αξκφδηνπ θνξέα γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο, 

ψζηε ν απνλέκσλ γηα ηελ πεξίπησζε γήξαηνο θνξέαο λα είλαη απηφο ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εκεξψλ 

εξγαζίαο.  

 Γηα δε ηηο πεξηπηψζεηο αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ λα παξακείλεη ην ηζρχνλ 

θαζεζηψο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ Οξγαληζκνχ κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε φκσο 1000 εκεξψλ εξγαζίαο ζηελ αζθάιηζή ηνπ εθ ησλ 

νπνίσλ 300 εκεξψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή ηε δηαθνπή ηεο 

αζθάιηζεο, αληί ησλ 1500 θαη 500 πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα γηα ην ζηάδην ηεο 

πξψηεο θξίζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο δελ ζπκπιεξψλεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ θνξέα κε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζπληάμεσο γήξαηνο, λα δηαβηβάδεηαη ζε άιινπο θνξείο (θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά εκεξψλ εξγαζίαο) ε πεξίπησζε κφλν εθφζνλ ν 

αζθαιηζκέλνο έρεη ζπκπιεξψζεη έλα απφ ηα φξηα ειηθίαο, πνπ πξνβιέπεη 

ε λνκνζεζία ηνπ θνξέα κε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν αζθάιηζεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο ε 

Δπηηξνπή έρεη ηελ άπνςε φηη αλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ θνξέα (1000 θαη 300 εκέξεο) ηφηε ε 

ππφζεζε ζα δηαβηβάδεηαη ζηνπο άιινπο θνξείο (θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

εκεξψλ εξγαζίαο) κφλν εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο θξηζεί αλάπεξνο κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηνπ ηειεπηαίνπ 

νξγαληζκνχ.  ηελ πεξίπησζε δε πνπ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζε 

θαλέλα, πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ θνξέα, αξκφδηνο ζα θαζίζηαηαη απηφο άλεπ 

πξνυπνζέζεσλ (φζνλ αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα). 

Σέινο φζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ 

ζαλάηνπ, εθφζνλ ζηνλ ηειεπηαίν θνξέα δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

αξκνδηφηεηαο, ε ππφζεζε ζα δηαβηβάδεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά εκεξψλ 

εξγαζίαο ζηνπο ινηπνχο θνξείο, άλεπ πεξηνξηζκψλ, ζα ρνξεγείηαη δε 

ζχληαμε απφ ηνλ θνξέα πνπ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο 

ιφγσ ζαλάηνπ, πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηνπ. 
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3.2 Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 

 

Να εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο κε 

Γηαδνρηθή Αζθάιηζε ην άξζξν 10 λ. 1405/1983 πνπ νξίδεη φηη ν 

νξγαληζκφο πνπ απνλέκεη ηε ζχληαμε, ζεσξεί φηη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ζ΄ 

απηφλ θαη ζηνπο άιινπο νξγαληζκνχο δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζή ηνπ, 

ππνινγίδεη ην πνζφ ηεο ζχληαμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο ηνπ θαη ην θαηαβάιιεη νιφθιεξν ζηνλ δηθαηνχρν καδί κε ηηο 

πξνζαπμήζεηο (γηα νηθνγελεηαθά βάξε, απφιπηε αλαπεξία θ.ι.π.). 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πεξηνξίδεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ 10, λα έρεη δπλαηφηεηα ν αζθαιηζκέλνο 

λα δεηά λα ππνινγίδεηαη ην πνζφ ηεο ζχληαμήο ηνπ ελαιιαθηηθά θαη κε ην 

ηζρχνλ ζήκεξα θαζεζηψο ηνπ Ν.3232/2004 θαη λα ηνπ απνλέκεηαη ην 

δεχηεξν, αλ είλαη πςειφηεξν.  Καη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν θαλείο δελ ζα είλαη 

ζε δπζκελέζηεξε ζέζε απφ απηήλ πνπ ζα ήηαλ κε ην ηζρχνλ ζήκεξα 

θαζεζηψο ππνινγηζκνχ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνλέκσλ θνξέαο δελ είλαη ν ηειεπηαίνο, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηειεπηαίεο 

απνδνρέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 

3.3 Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΦΟΡΕΙ 

 

Να δηαηεξεζεί ν ηξφπνο επηκεξηζκνχ ηεο δαπάλεο ζπληαμηνδφηεζεο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνχο θαη λα επεθηαζεί ε εθαξκνγή ηνπ 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε νξηζηηθψλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο, πνπ δελ ηζρχεη 

ζήκεξα. 
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4 ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ  

                                                                                                                           

 Δπί ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πνξίζκαηνο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο / 

Δπηηξνπήο γηα ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ 

ηεο Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο επηζεκαίλεηαη φηη : 

  

 Ζ βαζηθή πξφηαζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηε δηαδνρηθή 

αζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο 

ζχληαμεο λα γίλεηαη κε ην άξζξν 10 Ν.1405/1983 (δειαδή ε ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε λα ζεσξεζεί φηη έρεη γίλεη ζηνλ απνλέκνληα θνξέα) 

παξάιιεια κε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο 

πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο είλαη κηθξφηεξν ησλ ηζρπνπζψλ, δεκηνπξγεί θαηά 

ηελ εθηίκεζε ηεο νκάδαο,  ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο νη νπνίεο πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππ’ φςε : 

 1. Δλψ ε βαζηθή πξφηαζε ηεο νκάδαο επηζπεχδεη ην ρξφλν 

απνλνκήο ησλ ζπληάμεσλ, ε δπλαηφηεηα επηινγήο (θαη’ νπζίαλ δηπιφο 

ππνινγηζκφο) ζα απαηηήζεη κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαηνσξψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ρνξεγνχλ ζπληάμεηο.   

 2. χκθσλα κε ηελ πξφηαζε, γηα ην ζχλνιν ησλ ζπληάμεσλ ηεο 

δηαδνρηθήο ζα ππάξμεη ή ην ίδην πνζφ ή αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο 

κε ζπλέπεηα αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε 

πξνθχπηεη ζηηο ζπληάμεηο ησλ ηακείσλ πνπ έρνπλ κεγάια πνζνζηά 

αλαπιήξσζεο. 

 3. Οη απμήζεηο ησλ ζπληάμεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνπο 

απνλέκνληεο θνξείο ζα θιεζνχλ λα πιεξσζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θνξείο,  απφ ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ εηζπξαρζεί νη αλαινγνχζεο εηζθνξέο. 

 4. Γηα θαιχηεξν επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο κεηαμχ ησλ ηακείσλ ζα 

κπνξνχζε λα επαλεμεηαζζεί ν επηκεξηζκφο ηεο δαπάλεο κεηαμχ 

ζπκκεηέρνληνο θαη απνλέκνληνο θνξέα (π.ρ. κείσζε ηνπ αλαινγηζηηθνχ 

ζπληειεζηή γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα νξγαληζκφ εάλ ν απνλέκσλ έρεη πςειφ 

πνζνζηφ αλαπιήξσζεο). 
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5 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

                                                                                                                           

 

 Ζ νκάδα εξγαζίαο ζπγθέληξσζε θαη εθηίκεζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπληάμεσλ κε δηαδνρηθή αζθάιηζε θαζψο επίζεο θαη ην κέζν πνζφ ησλ 

λέσλ απνλνκψλ ζπληάμεσλ. 

 Σα βαζηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Φοπέαρ 
Πλήθορ 

Απονομών 2009 
Μέζη μηνιαία ζύνηαξη 2009  

(νέερ απονομέρ) 
ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 6.500 815 

ΟΑΔΔ 7.000 950 

ΓΗΜΟΙΟ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΔΙ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ 3.000 1.300 

 

 Δπίζεο επεμεξγάζηεθε θαη δείγκα ζηνηρείσλ ηα νπνία ζπλέιεμε απφ 

ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνλ ΟΑΔΔ θαη θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο : 
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Απονέμων Φοπέαρ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ        

ςνηάξειρ Γήπαηορ με Διαηάξειρ Διαδοσικήρ       

Επεξεπγαζία Δείγμαηορ         

Έτοσ Έναρξησ Σφνταξησ 2007 2008 

Ποζό Σύνηαξηρ με 
Υπάπσοςζερ Διαηάξειρ 

Απιθμόρ 
Σςνηάξεων 

Μέζη 
Σύνηαξη με 

Υπάπσοςζερ 
Διαηάξειρ 

Μέζη Σύνηαξη 
με 

πποηεινόμενερ 
διαηάξειρ και 

επιλογή 

% 
Μεηαβολήρ 
Σύνηαξηρ 

Απιθμόρ 
Σςνηάξεων 

Μέζη 
Σύνηαξη με 

Υπάπσοςζερ 
Διαηάξειρ 

Μέζη Σύνηαξη 
με 

πποηεινόμενερ 
διαηάξειρ και  

επιλογή 

% 
Μεηαβολήρ 
Σύνηαξηρ 

<= 99,99 1 53,26 € 53,26 € 0,00%         

100,00 - 199,99 3 134,52 € 134,52 € 0,00%         

200,00 - 299,99 5 276,25 € 276,25 € 0,00% 3 338,70 € 338,70 € 0,00% 

300,00 - 399,99 63 382,13 € 382,17 € 0,01% 57 452,86 € 452,87 € 0,00% 

400,00 - 499,99 437 469,43 € 469,46 € 0,01% 420 542,05 € 542,05 € 0,00% 

500,00 - 599,99 693 545,15 € 545,61 € 0,08% 430 666,45 € 666,57 € 0,02% 

600,00 - 699,99 456 648,36 € 651,77 € 0,53% 157 760,12 € 761,26 € 0,15% 

700,00 - 799,99 313 750,00 € 758,13 € 1,08% 71 843,54 € 848,93 € 0,64% 

800,00 - 899,99 255 850,67 € 857,39 € 0,79% 56 901,62 € 915,02 € 1,49% 

900,00 - 999,99 174 944,88 € 966,97 € 2,34% 47 1.005,12 € 1.013,50 € 0,83% 

1000,00 - 1099,99 138 1.049,30 € 1.069,75 € 1,95% 48 1.086,15 € 1.111,27 € 2,31% 

1100,00 - 1199,99 81 1.145,19 € 1.188,21 € 3,76% 47 1.150,79 € 1.175,54 € 2,15% 

1200,00 - 1299,99 71 1.252,29 € 1.338,01 € 6,84% 32 1.236,63 € 1.273,50 € 2,98% 

1300,00 - 1399,99 52 1.352,75 € 1.413,43 € 4,49% 27 1.349,40 € 1.379,83 € 2,25% 

1400,00 - 1499,99 41 1.453,42 € 1.517,18 € 4,39% 20 1.402,74 € 1.471,98 € 4,94% 

1500,00 - 1599,99 36 1.548,97 € 1.633,22 € 5,44% 32 1.535,42 € 1.583,75 € 3,15% 

1600,00 - 1699,99 32 1.655,31 € 1.709,54 € 3,28% 32 1.563,89 € 1.650,94 € 5,57% 

1700,00 - 1799,99 15 1.756,64 € 1.774,34 € 1,01% 19 1.683,04 € 1.756,72 € 4,38% 

1800,00 - 1899,99 16 1.848,48 € 1.887,59 € 2,12% 12 1.810,10 € 1.842,11 € 1,77% 

1900,00 - 1999,99 10 1.940,24 € 1.970,62 € 1,57% 8 1.961,94 € 1.980,19 € 0,93% 

2000,00 - 2099,99 8 2.026,05 € 2.057,58 € 1,56% 9 2.037,71 € 2.053,78 € 0,79% 

2100,00+ 5 2.148,77 € 2.148,77 € 0,00% 5 2.258,28 € 2.258,29 € 0,00% 

ΥΝΟΛΟ : 2905 753,18 € 765,01 € 1,57% 1532 800,60 € 809,68 € 1,13% 
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Απονέμων Φοπέαρ OAEE-TEBE          

ςνηάξειρ Γήπαηορ με Διαηάξειρ Διαδοσικήρ          

Επεξεπγαζία Δείγμαηορ            

Έτοσ Έναρξησ Σφνταξησ 2006 2007 2008 

Ποζό Σύνηαξηρ με 
Υπάπσοςζερ Διαηάξειρ 

Απιθμόρ 
Σςνηάξεων 

Μέζη 
Σύνηαξη με 

Υπάπσοςζερ 
Διαηάξειρ 

Μέζη Σύνηαξη 
με 

πποηεινόμενερ 
διαηάξειρ και 

επιλογή 

% 
Μεηαβολήρ 
Σύνηαξηρ 

Απιθμόρ 
Σςνηάξεων 

Μέζη 
Σύνηαξη με 

Υπάπσοςζερ 
Διαηάξειρ 

Μέζη Σύνηαξη 
με 

πποηεινόμενερ 
διαηάξειρ και  

επιλογή 

% 
Μεηαβολήρ 
Σύνηαξηρ 

Απιθμόρ 
Σςνηάξεων 

Μέζη 
Σύνηαξη με 

Υπάπσοςζερ 
Διαηάξειρ 

Μέζη Σύνηαξη 
με 

πποηεινόμενερ 
διαηάξειρ και  

επιλογή 

% 
Μεηαβολήρ 
Σύνηαξηρ 

<= 99,99 0 . .   0 . .   0 . .   
100,00 - 199,99 0 . .   0 . .   0 . .   
200,00 - 299,99 0 . .   0 . .  0 . .  

300,00 - 399,99 23 368,88 € 376,06 € 1,95% 18 367,64 € 437,88 € 19,11% 2 377,40 € 427,28 € 13,22% 

400,00 - 499,99 62 450,17 € 496,58 € 10,31% 107 460,05 € 490,16 € 6,54% 17 456,79 € 480,43 € 5,17% 

500,00 - 599,99 40 541,86 € 597,50 € 10,27% 198 550,65 € 600,26 € 9,01% 36 557,27 € 613,42 € 10,08% 

600,00 - 699,99 28 651,56 € 733,61 € 12,59% 136 644,17 € 696,33 € 8,10% 37 650,52 € 712,96 € 9,60% 

700,00 - 799,99 14 753,87 € 783,64 € 3,95% 158 755,17 € 823,52 € 9,05% 33 753,62 € 842,06 € 11,73% 

800,00 - 899,99 23 845,89 € 951,44 € 12,48% 153 848,34 € 927,20 € 9,30% 48 848,60 € 935,59 € 10,25% 

900,00 - 999,99 16 953,39 € 1.032,14 € 8,26% 186 949,34 € 1.081,44 € 13,91% 31 953,45 € 1.083,94 € 13,69% 

1000,00 - 1099,99 15 1.041,41 € 1.179,08 € 13,22% 220 1.049,86 € 1.180,92 € 12,48% 47 1.056,15 € 1.170,99 € 10,87% 

1100,00 - 1199,99 13 1.157,50 € 1.285,17 € 11,03% 288 1.150,08 € 1.286,54 € 11,86% 67 1.149,67 € 1.285,74 € 11,84% 

1200,00 - 1299,99 8 1.246,89 € 1.335,66 € 7,12% 241 1.246,22 € 1.380,93 € 10,81% 88 1.246,47 € 1.420,83 € 13,99% 

1300,00 - 1399,99 6 1.341,27 € 1.492,24 € 11,26% 150 1.343,22 € 1.488,42 € 10,81% 68 1.353,20 € 1.523,50 € 12,58% 

1400,00 - 1499,99 8 1.469,04 € 1.616,59 € 10,04% 108 1.442,41 € 1.600,71 € 10,97% 45 1.445,55 € 1.616,27 € 11,81% 

1500,00 - 1599,99 1 1.577,89 € 1.785,41 € 13,15% 66 1.544,42 € 1.707,44 € 10,56% 27 1.552,54 € 1.717,91 € 10,65% 

1600,00 - 1699,99 0 . .   41 1.648,79 € 1.853,77 € 12,43% 19 1.648,52 € 1.781,70 € 8,08% 

1700,00 - 1799,99 2 1.778,24 € 1.971,80 € 10,88% 23 1.737,04 € 1.986,75 € 14,38% 10 1.754,02 € 2.001,28 € 14,10% 

1800,00 - 1899,99 0 . .   14 1.845,30 € 2.041,33 € 10,62% 4 1.841,97 € 2.031,96 € 10,31% 

1900,00 - 1999,99 0 . .   9 1.945,20 € 2.202,40 € 13,22% 3 1.920,36 € 2.175,30 € 13,28% 

2000,00 - 2099,99 1 2.062,74 € 2.433,59 € 17,98% 9 2.032,89 € 2.251,52 € 10,75% 2 2.038,22 € 2.551,33 € 25,17% 

2100,00+ 1 2.324,62 € 2.826,02 € 21,57% 13 2.213,55 € 2.415,05 € 9,10% 8 2.299,17 € 2.566,76 € 11,64% 

ΥΝΟΛΟ : 261 733,88 € 809,20 € 10,26% 2138 1.028,00 € 1.141,95 € 11,08% 592 1.127,72 € 1.261,60 € 11,87% 

Απονέμων Φοπέαρ OAEE-TΑΕ           
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ςνηάξειρ Γήπαηορ με Διαηάξειρ Διαδοσικήρ          

Επεξεπγαζία Δείγμαηορ            

Έτοσ Έναρξησ 
Σφνταξησ 

2004 2005 2006 

Ποζό Σύνηαξηρ με 
Υπάπσοςζερ 
Διαηάξειρ 

Απιθμόρ 
Σςνηάξεων 

Μέζη 
Σύνηαξη με 

Υπάπσοςζερ 
Διαηάξειρ 

Μέζη 
Σύνηαξη με 
πποηεινόμεν
ερ διαηάξειρ 
και επιλογή 

% 
Μεηαβολήρ 
Σύνηαξηρ 

Απιθμόρ 
Σςνηάξεων 

Μέζη 
Σύνηαξη με 

Υπάπσοςζερ 
Διαηάξειρ 

Μέζη Σύνηαξη 
με 

πποηεινόμενερ 
διαηάξειρ και  

επιλογή 

% 
Μεηαβολήρ 
Σύνηαξηρ 

Απιθμόρ 
Σςνηάξεων 

Μέζη 
Σύνηαξη με 

Υπάπσοςζερ 
Διαηάξειρ 

Μέζη 
Σύνηαξη με 

πποηεινόμενε
ρ διαηάξειρ 

και  επιλογή 

% 
Μεηαβολήρ 
Σύνηαξηρ 

<= 99,99 0 . .   0 . .  0 . .   

100,00 - 199,99 0 . .   0 . .   0 . .   

200,00 - 299,99 0 . .   1 208,43 € 350,30 € 68,07% 0 . .   

300,00 - 399,99 12 375,25 € 376,42 € 0,31% 22 379,26 € 381,47 € 0,58% 4 391,01 € 391,01 € 0,00% 

400,00 - 499,99 17 431,73 € 446,98 € 3,53% 118 434,00 € 441,67 € 1,77% 33 447,93 € 450,10 € 0,48% 

500,00 - 599,99 12 548,32 € 603,56 € 10,07% 56 553,91 € 586,95 € 5,96% 17 564,05 € 601,10 € 6,57% 

600,00 - 699,99 12 633,57 € 662,70 € 4,60% 91 650,64 € 688,44 € 5,81% 43 648,04 € 687,17 € 6,04% 

700,00 - 799,99 2 748,48 € 819,13 € 9,44% 105 745,90 € 802,37 € 7,57% 40 743,46 € 793,20 € 6,69% 

800,00 - 899,99 7 841,21 € 877,73 € 4,34% 80 847,60 € 900,80 € 6,28% 46 850,15 € 915,29 € 7,66% 

900,00 - 999,99 1 971,28 € 1.112,84 
€ 

14,57% 57 947,12 € 1.007,13 € 6,34% 27 935,05 € 1.033,66 € 10,55% 

1000,00 - 1099,99 3 1.048,51 € 1.145,67 
€ 

9,27% 32 1.047,45 € 1.110,95 € 6,06% 18 1.040,21 € 1.101,87 € 5,93% 

1100,00 - 1199,99 0 . .   10 1.140,45 € 1.216,15 € 6,64% 6 1.132,51 € 1.204,96 € 6,40% 

1200,00 - 1299,99 0 . .   10 1.238,42 € 1.327,85 € 7,22% 6 1.249,94 € 1.342,05 € 7,37% 

1300,00 - 1399,99 0 . .   6 1.337,32 € 1.375,20 € 2,83% 0 . .   

1400,00 - 1499,99 0 . .   2 1.419,64 € 1.437,88 € 1,28% 1 1.453,67 € 1.453,67 € 0,00% 

1500,00 - 1599,99 0 . .   3 1.550,97 € 1.618,56 € 4,36% 2 1.524,12 € 1.686,84 € 10,68% 

1600,00 - 1699,99 0 . .   1 1.677,19 € 1.778,70 € 6,05% 1 1.606,77 € 1.630,62 € 1,48% 

1700,00 - 1799,99 0 . .   0 . .   0 . .   

1800,00 - 1899,99 0 . .   0 . .   0 . .   

1900,00 - 1999,99 0 . .   0 . .   0 . .   

2000,00 - 2099,99 0 . .   0 . .   0 . .   

2100,00+ 0 . .   0 . .   0 . .   

ΥΝΟΛΟ : 66 568,60 € 600,65 € 5,64% 594 714,82 € 755,64 € 5,71% 244 766,47 € 817,62 € 6,67% 
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Απονέμων Φοπέαρ OAEE-TΑ        

ςνηάξειρ Γήπαηορ με Διαηάξειρ Διαδοσικήρ       

Επεξεπγαζία Δείγμαηορ         

Έτοσ Έναρξησ Σφνταξησ 2007 2008 

Ποζό Σύνηαξηρ με 
Υπάπσοςζερ Διαηάξειρ 

Απιθμόρ 
Σςνηάξεων 

Μέζη 
Σύνηαξη με 

Υπάπσοςζερ 
Διαηάξειρ 

Μέζη Σύνηαξη με 
πποηεινόμενερ 
διαηάξειρ και 

επιλογή 

% 
Μεηαβολήρ 
Σύνηαξηρ 

Απιθμόρ 
Σςνηάξεων 

Μέζη Σύνηαξη 
με 

Υπάπσοςζερ 
Διαηάξειρ 

Μέζη Σύνηαξη 
με 

πποηεινόμενερ 
διαηάξειρ και  

επιλογή 

% 
Μεηαβολήρ 
Σύνηαξηρ 

<= 99,99 0 . .   0 . .   

100,00 - 199,99 0 . .   0 . .   

200,00 - 299,99 0 . .   0 . .   

300,00 - 399,99 1 369,51 € 369,51 € 0,00% 3 380,37 € 381,77 € 0,37% 

400,00 - 499,99 40 445,27 € 452,54 € 1,63% 14 461,10 € 461,77 € 0,14% 

500,00 - 599,99 29 557,81 € 581,48 € 4,24% 4 540,92 € 549,39 € 1,56% 

600,00 - 699,99 57 651,70 € 687,52 € 5,49% 16 662,44 € 703,77 € 6,24% 

700,00 - 799,99 55 744,75 € 773,66 € 3,88% 27 746,64 € 777,91 € 4,19% 

800,00 - 899,99 23 850,68 € 875,57 € 2,93% 20 834,56 € 858,50 € 2,87% 

900,00 - 999,99 15 940,06 € 972,79 € 3,48% 17 940,89 € 989,96 € 5,22% 

1000,00 - 1099,99 3 1.047,42 € 1.060,14 € 1,21% 3 1.053,24 € 1.053,24 € 0,00% 

1100,00 - 1199,99 1 1.111,83 € 1.113,00 € 0,11% 1 1.165,10 € 1.251,29 € 7,40% 

1200,00 - 1299,99 0 . .   1 1.252,42 € 1.252,42 € 0,00% 

1300,00 - 1399,99 1 1.304,33 € 1.304,33 € 0,00% 0 . .   

1400,00 - 1499,99 0 . .   0 . .   

1500,00 - 1599,99 0 . .   0 . .   

1600,00 - 1699,99 0 . .   0 . .   

1700,00 - 1799,99 0 . .   0 . .   

1800,00 - 1899,99 0 . .   0 . .   

1900,00 - 1999,99 0 . .   0 . .   

2000,00 - 2099,99 0 . .   0 . .   

2100,00+ 0 . .   0 . .   

ΥΝΟΛΟ : 225 674,18 € 699,56 € 3,77% 106 743,23 € 771,08 € 3,75% 
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6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

                                                                                                                           

 Γηα ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο πνπ πξνθχπηεη γηα ην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο :  

1.  ην θφζηνο έρεη ππνινγηζηεί γηα ηνπο Φνξείο Κχξηαο Αζθάιηζεο, 

2. αθνξά ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζα ζπληαμηνδνηεζνχλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο θαη 

3.  ζεσξήζεθε φηη δελ ζα ππάξμνπλ κεηψζεηο ζπληάμεσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3232/2004, δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ηελ 

πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ζα γίλεηαη δηπιφο ππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ 

(δει. θαη κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3232/2004). 

  

 Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ  θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ΟΑΔΔ, σο 

απνλέκνληεο θνξείο, απφ ην γεγνλφο φηη γηα  ηνλ ΟΓΑ δελ πξνθχπηεη 

ζρεηηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη απφ πξνζεγγίζεηο πνπ έγηλαλ γηα ην 

Γεκφζην Σνκέα θαη ππφινηπνπο θνξείο θχξηαο ζχληαμεο απφ ζηνηρεία ησλ 

δεκφζησλ ινγαξηαζκψλ, πξνέθπςαλ νη παξαθάησ νηθνλνκηθέο 

επηβαξχλζεηο ζπλνιηθά ζηο ζςνηαξιοδοηικό ζύζηημα ηηρ σώπαρ πος 

αθοπά παποσέρ κύπιαρ ζύνηαξηρ : 

 Καηά ην 1
ν
 έηνο εθαξκνγήο ηεο πξφηαζεο, ζε ηηκέο 2009, ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη αλέξρεηαη ζε 14,1 εθαηνκκχξηα € 

πεξίπνπ θαη αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

Φοπέαρ 
Πλήθορ 

Απονομών 
2009 

Μέζη 
μηνιαία 
ζύνηαξη 

2009 

Μέζη 
εηήζια 

ζύνηαξη 
2009 

Ποζοζηό αύξηζηρ ηων νέων 
απονομών ζςνηάξεων 

διαδοσικήρ αζθάλιζηρ με 
βάζη ηην ππόηαζη 

 Επιβάπςνζη              
1ος  έηοςρ 

εθαπμογήρ 
ζε ηιμέρ 

2009 
(ζε €) 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 6.500 815 11.410 2,00% 1.483.300 

ΟΑΔΔ 7.000 950 13.300 10,00% 9.310.000 

ΓΗΜΟΙΟ & 
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΔΙ 

ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ 
3.000 1.300   18.200 6,00% 3.276.000 

ΤΝΟΛIKH 
ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ 

    14.069.300 
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Οικονομική Εξέλιξη Επιβάρυνςησ κατά την 
προςεχή 15-ετία 

(τα ποςά ςε ευρώ)  

   

Ζτος Εφαρμογής Κόστος Διαδοχικής*  

1 14.069.300  

2 28.490.333  

3 43.271.891  

4 58.422.988  

5 73.952.863  

6 89.870.984  

7 106.187.059  

8 122.911.035  

9 140.053.111  

10 157.623.739  

11 175.633.633  

12 194.093.773  

13 213.015.418  

14 232.410.103  

15 252.289.656  

   

* Τιμές 2009   
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7 ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

                                                                                                                           

 

 

 Ζ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφηαζε ηεο 

επηηξνπήο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο 

θαηά ηελ πξνζερή 5εηία, ζε ζηαθεπέρ ηιμέρ έηοςρ 2009, έρεη σο 

αθνινχζσο :  
 

1ν έηνο εθαξκνγήο  : 14,1 εθ. € 

2ν   "            "          : 28,5 εθ. € 

3ν   "            "          : 43,3 εθ. € 

4ν   "            "          : 58,4 εθ. € 

5ν   "            "          : 74,0 εθ. € 

 

 Καηά ην 10
ν
 έηνο ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε αλακέλεηαη λα αλέιζεη 

ζε 157,6 εθ. € θαη θαηά ην 15
ν
 έηνο ζε 252,3 εθ. €.  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 15εηίαο, πξνβιέπεηαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

δαπάλεο θαη κεηά ηελ 18εηία πεξίπνπ, ηάζε κείσζεο. 

 

 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλσηέξσ πξνβιέςεσλ ζεκεηψλεηαη φηη : 

1) ηα πνζά είλαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2009, 

2) αλαθέξνληαη κφλν ζε παξνρέο Κχξηαο χληαμεο, 

3) αθνξνχλ κφλν εθείλνπο πνπ ζα ζπληαμηνδνηεζνχλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο θαη φρη ηνπο ζεκεξηλνχο 

ζπληαμηνχρνπο θαη  

4) έρεη πηνζεηεζεί ε πξφηαζε ηνπ πνξίζκαηνο φηη δελ ζα ππάξμνπλ 

κεηψζεηο ζπληάμεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ     

Ν. 3232/2004, δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ηελ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο 

ζα γίλεηαη δηπιφο ππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ (δει. θαη κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3232/2004). 

 

 Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο έρεη ιεθζεί δείγκα 8.663 

πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη γηα θάζε κία απφ απηέο ππνινγίζηεθε 

πνζφ ζχληαμεο θαηά ηα ηζρχνληα θαη πξνηεηλφκελα.  
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Ζ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΖ ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

 

 

 

         

Κπξηάθεο Γεκήηξηνο 

 

Παπακηραήι Μαξία-Άλλα 

 

Βαιαβάλεο Δκκαλνπήι 

 

πκεσλίδεο Γεψξγηνο 

 

θηαδάο Υξηζηφθνξνο 

 

Γάηε Ησάλλα 

 

Ατιακάθε Μαξία 

 

Σζηάθαινο Δπάγγεινο 

 

Πνιπρξνλνπνχινπ Μαξία 

 

Νηάξρνο Παλαγηψηεο  

 

Ενπιάθε Αγγειηθή 

 

Υειηδφλεο Γεψξγηνο 

 

Υαξαγθηψλεο Κσλζηαληίλνο 

 

  


