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Αθήνα, Ιανουάριος 2021 

 Το τελευταίο διάστημα δέχομαι πολλά ερωτήματα από απόστρατους για 

το χρόνο καταβολής των πολυαναμενόμενων και πολυσυζητημένων αυξήσεων 

στις συντάξεις για όσους έχουν άνω των 30 ετών ασφάλισης. 

 Ως γνωστόν, με το άρθρο 24 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α/28-02-2020) 

αντικαταστάθηκε το άρθρο 8 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/12-05-2016) για τον 

υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.  Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν τα ποσοστά 

αναπλήρωσης στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, για όσους έχουν χρόνο 

ασφάλισης 30,01 έτη και άνω.  Η εν λόγω αύξηση θα υπολογιστεί περιορισμένα 

αναδρομικά, δηλαδή αφορά το χρονικό διάστημα από 01-10-2019 και 

εντεύθεν. 

  Πρόσφατα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου για τον επανυπολογισμό από 01-10-2019 

των συντάξεων που έχουν απονεμηθεί από 13-05-2016 μέχρι 30-09-2019.  Έως 

και σήμερα, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΩΘΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ για τον επανυπολογισμό των παλαιών 

συντάξεων (δηλαδή για όσες είχαν απονεμηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 

4387/2016). 



 

 Παρά τις προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί από τα ΜΜΕ, οι παλαιοί 

συνταξιούχοι (ιδίως όσοι έχουν θετική προσωπική διαφορά) δεν θα δουν 

διαφορά στο καταβλητέο ποσό.  Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 14 παρ. 

3β.β του Ν. 4387/2016 (όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα), το τυχόν αυξημένο 

ποσό που θα προκύψει θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά που ήδη 

καταβάλλεται.  Όσοι έχουν αρνητική προσωπική διαφορά (ελάχιστοι 

ποσοστιαία), η σύνταξη θα προσαυξάνεται κατά το 1/5 του επιπλέον ποσού κατ΄ 

έτος (έως 31-12-2024).  Σημειώνω δε ότι για όσους ήδη είχαν από 01-01-2019 

αρνητική προσωπική διαφορά, το σύστημα έως και σήμερα δεν εκδίδει 

ενημερωτικά σημειώματα συντάξεως και δεν προκύπτει η καταβολή του 

επιπλέον ποσού που τους οφείλεται (1/5 κατ’ έτος).  

Εύχομαι Καλή Χρονιά με υγεία σε όλους και ελπίζω τα παραπάνω να είναι 

κατατοπιστικά και χρήσιμα. 
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