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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δ. Βξέθνπ  
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      Αθήνα,        16/2/2018 

 

Απιθ. Ππωη.:Φ80000/οικ.10572/223 

 

 

ΠΡΟ:    ΔΦΚΑ 

                Α. Γπαθείο Γιοικηηή 

                Αγ. Κσλ/λνπ 8 

                102 41 Αζήλα 

   

                Β. Γενική Γ/νζη 

                Απονομών ςνηάξεων 

                Αθαδεκίαο 22 

                106 71 Αζήλα                                  
                

  ΚΟΗΝ.:   ΗΓΙΚΑ 

                 Λαγνπκηηδή 40 & πγγξνύ 101 

                 117 45 Αζήλα   

         

ΘΔΜΑ : «Παποσή οδηγιών ζσεηικά με ηον ηπόπο ςπολογιζμού ηηρ ζύνηαξηρ ηων 

αζθαλιζμένων ηος ππώην ΝΑΣ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 7 και 28 ηος 

ν.4387/2016».   
 

 

σεη.: Οι α.π. (1) Φ80000/οικ.60273/2197/23.12.2016 (ΑΓΑ: 7ΝΓΣ465Θ1Χ-0ΖΤ), (2) 

Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 (ΑΓΑ: ΦΧΣΣ465Θ1Χ-64Χ) και (3) 

Φ.1500/οικ.1681/119/19.9.2017 (ΑΓΑ: 7Φ3Ε465Θ1Χ-Κ63) εγκύκλιοι ηος Τποςπγείος 

Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ. 

            

 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4387/2016 πξνβιέθζεθε όηη από ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ, ήηνη από 13.05.2016 θαη εθεμήο, ε θύξηα ζύληαμε ιόγσ 

γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα: ηην εθνική και ηην 

ανηαποδοηική ζύνηαξη. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηόζν ηεο εζληθήο ζύληαμεο, όζν θαη ηεο αληαπνδνηηθήο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7, 19, 27 θαη 28 ηνπ λ.4387/2016, έρνπλ ήδε δνζεί 

δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο κε ηηο αλσηέξσ ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη 
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αλαινγηθά θαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ ΝΑΣ. 

ην ζεκείν απηό, σζηόζν, ππελζπκίδνπκε όηη σο πξνο ην ρξόλν αζθάιηζεο πνπ 

ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξώελ 

ΝΑΣ, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 913/1978, σο ηζρύεη (ζρεηηθό 

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο α.π. Φ10080/34631/1350/8.08.2016).   

 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΑΞΖ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο (εζληθήο θαη ηεο αληαπνδνηηθήο)  ηεο σο άλσ 

θαηεγνξίαο αζθαιηζκέλσλ, δηεπθξηλίδνπκε πεξαηηέξσ ηα αθόινπζα: 

1. ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΣΑΞΖ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ύςνπο ηεο εζληθήο ζύληαμεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ 

πξώελ ΝΑΣ πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016, ζαο 

γλσξίδνπκε όηη  αλάγεηαη  ε ζπλζεηηθή λαπηηθή ππεξεζία ζε έηε αζθάιηζεο, θαη ηνύην  

γίλεηαη κε ηε δηαίξεζε ησλ εκεξώλ ηεο ζπλζεηηθήο λαπηηθήο ππεξεζίαο δηά ησλ 300 

(ε.α.) 

 

 

2. ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΤΝΣΑΞΖ 

ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο (2) εγθπθιίνπ ηεο ππεξεζίαο καο, νη 

αζθαιηζκέλνη ηνπ πξώελ ΝΑΣ, νη νπνίνη ζπληαμηνδνηνύληαη ιόγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο ή 

ζαλάηνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016, δηθαηνύληαη αληαπνδνηηθό κέξνο 

ζύληαμεο, πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο  θαη ηα θαη’ έηνο πνζνζηά 

αλαπιήξσζεο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ.4387/2016.  

 

ΑΔΑ: 646Ι465Θ1Ω-ΠΔΖ



3 

 

Α. ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ 

Σν πνζνζηό αλαπιήξσζεο για κάθε έηορ ζςνθεηικήρ ναςηικήρ ςπηπεζίαρ (όπσο 

απηή λνείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ 913/78 (ΦΔΚ 110, Α΄), γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ νπνίνπ ινγίδνληαη θαη’ έηνο 300 εκέξεο, αλά θιίκαθα εηώλ αληηζηνηρεί 

ζην πνζνζηό πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

ΚΛΙΜΑΚΔ ΔΣΩΝ ΑΦΑΛΙΗ ΠΟΟΣΟ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ 
ΑΠΟ ΔΩ 

0 15 0,77% 

15,01 18 0,84% 

18,01 21 0,90% 

21,01 24 0,96% 

24,01 27 1,03% 

27,01 30 1,21% 

30,01 33 1,42% 

33,01 36 1,59% 

36,01 39 1,80% 

39,01 42 θαη πεξηζζόηεξα 2,00% 

 

 

Β. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΑΞΗΜΧΝ ΑΠΟΓΟΥΧΝ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αληαπνδνηηθνύ κέξνπο ηεο ζύληαμεο ιακβάλνληαη ππόςε 
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σο ζπληάμηκεο απνδνρέο ν κέζνο κεληαίνο κηζζόο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ βίνπ . 

Δηδηθόηεξα γηα αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ ππνβάιινληαη από 13.5.2016 θαη εθεμήο, 

νη ζπληάμηκεο απνδνρέο ππνινγίδνληαη σο ν κέζνο κεληαίνο κηζζόο ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

επί ηνπ νπνίνπ θαηεβιήζεζαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο από ηελ 1.1.2002 θαη έσο ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  

Για ηην εύπεζη ηων ζςνηάξιμων αποδοσών : 

Καηαξράο ππνινγίδεηαη γηα θάζε έηνο ν  κέζνο όξνο ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ επί ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ ύληαμεο (θαη 

κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ όπσο θαη όπνπ απηό πξνβιέπεηαη ) 

από 1.1.2002 κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο ππνβνιήο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο . 

Ο κέζνο απηόο όξνο ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ 

ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ επί ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαβιεζεί 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ ύληαμεο δια ηος ζςνολικού σπόνος ναςηικήρ 

ςπηπεζίαρ από 1.1.2002 μέσπι ηην πποηγούμενη ημέπα ηηρ ςποβολήρ αίηηζηρ 

ζςνηαξιοδόηηζηρ (αλαγόκελνο ν ρξόλνο απηόο ζε κήλεο όπνπ πιήξεο κήλαο = 30 

εκέξεο). 

εκεησηένλ όηη νη εηήζηεο ζπληάμηκεο απνδνρέο πξνζαπμάλνληαη, γηα ην δηάζηεκα 

έσο θαη ην 2020, θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ κέζνπ εηήζηνπ γεληθνύ Γείθηε Σηκώλ 

Καηαλαισηή ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (α.π. νηθ.15726/605/5-4-2017 εγθύθιηνο 

ηνπ Τπνπξγείνπ καο κε ΑΓΑ: 7ΙΒ465Θ1Ω-ΘΔΒ). 

 Γηα ην δηάζηεκα από ην 2021 θαη εθεμήο, ε πξνζαύμεζε ησλ ζπληάμηκσλ 

απνδνρώλ ζα δηελεξγείηαη κε βάζε ην δείθηε κεηαβνιήο κηζζώλ, ν νπνίνο ζα 

ππνινγηζζεί από ηελ αξκόδηα γηα ηνλ θαζνξηζκό Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή,. 

 

Παπάδειγμα: Ναπηηθόο, ππνβάιιεη αίηεκα ζπληαμηνδόηεζεο (π.ρ 1.1.2018) ιόγσ 
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γήξαηνο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 57νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη 

4.500 εκέξεο λαπηηθήο ππεξεζίαο από 1.11995 έσο 31.12.2017, νη νπνίεο έζησ όηη 

αληηζηνηρνύλ ζε 5.700 εκέξεο ζπλζεηηθήο λαπηηθήο ππεξεζίαο ζην ΝΑΣ.  

Δζληθή ζύληαμε: επεηδή έρεη 19 έηε (=5.700/300) ζπλζεηηθήο λαπηηθήο ππεξεζίαο ζα 

ιάβεη εζληθή ζύληαμε πνπ αληηζηνηρεί ζε 19 έηε ,ήηνη  376,32€ {= 384 – (384*2%)}. 

Αληαπνδνηηθή ζύληαμε:  

Χπόνορ ναςηικήρ ςπηπεζίαρ : από 1.1.2002 κέρξη ηελ εκεξνκελία αίηεζεο 

ζπληαμηνδόηεζεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 3.600 εκέξεο λαπηηθήο ππεξεζίαο [άξα 120 

κήλεο (3.600/30)]. 

Σςνηάξιμερ αποδοσέρ (κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή βάζεη ηνπ Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή ) 

επί ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξέο ππέξ Κιάδνπ ύληαμεο 1.1.2002-31.12.2017 : 

372.000 επξώ. 

Μέζορ όπορ ηων μηνιαίων ζςνηαξίμων αποδοσών:  3.100€ (=372.000:120). 

Ποζοζηό αναπλήπωζηρ : 14,97% (πνζνζηό αλαπιήξσζεο ησλ 19 εηώλ ζπλζεηηθήο 

λαπηηθήο ππεξεζίαο). 

Άξα, ην πνζό ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο  αλέξρεηαη ζε 464,07€ (= 3.100€ * 14,97% ) 

Πνζό κεληαίαο ζύληαμεο (εζληθή +αληαπνδνηηθή) : 840,39€ (= 376,32€ +464,07€). 

 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 

α. Από 1.1.2017 γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ ΝΑΣ, όπσο θαη γηα όινπο 

ηνπο κηζζσηνύο πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ, ην αλώηαην όξην 

αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ αλέξρεηαη ζην δεθαπιάζην ηνπ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

θαηώηαην βαζηθό κηζζό άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ησλ 25 εηώλ, ην νπνίν κε ζεκεξηλά 

δεδνκέλα  ηζνύηαη κε  586,08*10=5.860,8 επξώ. Δπνκέλσο, ζε θάζε πεξίπησζε, γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ από 1.1.2017 σο αλώηαην όξην ησλ κεληαίσλ 
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αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ είλαη ην πνζό απηό.  

β. ηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξώελ ΝΑΣ δελ εθαξκόδεηαη ην άξζξν 

30 παξ.1 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη , δεδνκέλνπ όηη ε ελ ιόγσ θαηεγνξία 

εξγαδνκέλσλ εμαηξέζεθε κε ην άξζξν 3 ηεο α.π. Φ11321/νηθ.47523/1570/23.10.2015 

Τ.Α από ηελ πξνβιεπόκελε αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ λ.4336/15. 

 

ΔΠΑΝΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΖΓΖ ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΜΔΥΡΗ 12.5.2016 ΤΝΣΑΞΔΧΝ  

Γηα ηνλ επαλππνινγηζκό ησλ ήδε θαηαβαιιόκελσλ κέρξη 12.5.2016 ζπληάμεσλ 

από ην πξώελ ΝΑΣ θαη΄εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 14 θαη 33 ηνπ 

λ.4387/2016, ν ρξόλνο αζθάιηζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εζληθήο ζύληαμεο θαη ηνπ 

πνζνζηνύ αλαπιήξσζεο ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο πνπ δίδνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο γηα ηηο ζπληάμεηο πνπ 

ρνξεγνύληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4387/2016. Δπίζεο, νη ζπληάμηκεο απνδνρέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ήδε 

θαηαβαιιόκελσλ κέρξη 12.5.2016 ζπληάμεσλ κε ηηο αλαπξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνπλ νη 

ίδηεο αλσηέξσ δηαηάμεηο.    

 

      

 

 

 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ : 

1. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

2. Γξαθείν θαο Γελ. Γξακκαηέσο Κ.Α. 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληε Κ.Α. 

4. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. 

5. Γ/λζε Παξνρώλ Κύξηαο ύληαμεο (Γ17) 

   Όια ηα Σκήκαηα  

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 
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