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ΠΡΟΣ:  Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 

Ενιαίος  
Φορέας  

Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                        

1.  Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.                                                                      

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών                              

Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών                                          

Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα                                               

2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ                                          

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα                                                 

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

Θ Ε Μ Α : «Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του 

Ν. 4623/2019.» 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 134Α΄/9.8.2019  «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 

επείγοντα ζητήματα.» δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019 

(περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ν. 

4387/2016), σχετικά με τον προσδιορισμό του ακαθάριστου συνολικού ποσού κάθε μηνιαίας 

κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου 

που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ.  

 Επίσης, σας πληροφορούμε ότι έχει δημοσιευτεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η σχετική αναλυτική 

εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΤΒΞ465Θ1Ω-Τ5Ω), 

προς ενημέρωση και εφαρμογή.   

 
Σελίδα 1 από 2 
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Σελίδα 2 από 2 

 

 Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης θα 

πρέπει ενυπογράφως να λάβουν γνώση του περιεχομένου των εν λόγω διατάξεων και των 

οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Συν.: α) ΦΕΚ 134Α΄(σ.σ. 3295,3369), β) το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.36531/129/20.8.2019 

έγγραφο του ΥΠΕΚΥ (ΑΔΑ: 6ΤΒΞ465Θ1Ω-Τ5Ω)  

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ     
 ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ                                                     ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

            

  ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ                           ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ                             

           

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                                               
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                                                                    
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

             Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ 
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 

 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατά-

ξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιο-

δοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 1

Σύμπραξη δημοτικών 

και περιφερειακών παρατάξεων

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του 
ν. 4555/2018 (Α΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπο-
ρούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η 
παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το 
πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε 
εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλεί-
ται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που συμπράτ-
τει και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό 
υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον 
οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις 
περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, 
εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην 
απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού 
συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου 
ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την 
εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού 
με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με 
τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, 
εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην 
απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρα-
κτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία 
παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων 
και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο 

δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 
Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο 
οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση 
του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 
του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωμα-
τικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της 
ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση 
επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, 
ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας 
παράταξης».

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 101 του 
ν. 4555/2018 (A΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Δύο ή περισσότερες περιφερειακές παρατάξεις 
μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι 
η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο περιφερειάρχης. 
Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήπο-
τε εντός της θητείας της περιφερειακής αρχής και δεν 
ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που 
συμπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του περιφε-
ρειακού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το 
πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού 
με τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και που έχει 
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά 
σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του 
πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του 
συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί 
πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του 
συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης 
και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, 
σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος 
πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από 
την κατάθεση του πρακτικού οι συμπράττουσες παρα-
τάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη η οποία υπεισέρχεται 
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπρατ-
τουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με 
την οποία εξελέγη ο περιφερειάρχης, για την εφαρμογή 
των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης 
περιφερειακού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παρά-
ταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του ν. 3852/2010, ο 
επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός περιφερειακός 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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τους, στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή 
γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή 
μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει 
εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα, το ίδιο ακα-
δημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στη 
Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα 
από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το 
αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από τη διαγραφή του. 
Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης 
διαγραφής και της σχετικής γνωμάτευσης της Ανώτα-
της του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.). 
Όσοι διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής 
ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται 
σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους, υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από 
αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών 
αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος 
της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους 
δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία 
τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα 
στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, 
ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση 
του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊ-
κού έτους, από αυτό της διαγραφής του και συνοδεύεται 
απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής 
και τη σχετική γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε..

γ) Οι σπουδαστές που διαγράφονται κατ’ εφαρμογή 
της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, επιτρέ-
πεται να εισαχθούν σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προ-
τίμησής τους για όλες τις Σχολές ή Τμήματα, εκτός των 
Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Σ.Ε.Ι.), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιω-
ματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων 
Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της 
Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

δ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμό-
ζονται και για όσους καταταχθούν το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020.»

2.α) Για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης της Εκπαι-
δευτικής Σειράς 2019-2020 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι 
οποίοι κατατάσσονται με το σύστημα των εισαγωγικών 
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, η έδρα της Σχολής 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 
3 του π.δ. 76/2018 (Α΄146) μεταφέρεται στις εγκαταστά-
σεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού 
Ναυτικού που βρίσκεται στο Σκαραμαγκά Αττικής.

β) Η χρονική διάρκεια δύναται να επεκταθεί και για 
τις Εκπαιδευτικές Σειρές 2020-2021 Δοκίμων Λιμενοφυ-
λάκων, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι 
μεταφοράς της έδρας.

3. Δόκιμοι Λιμενοφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που θα προκύψει σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), 
δύναται να σιτίζονται και να διαμένουν εκτός των εγκα-
ταστάσεων της Σχολής.

Άρθρο 117

Τροποποιήσεις διατάξεων 

εργατικής νομοθεσίας

1. Το άρθρο 9 του ν. 4554/2018 καταργείται αφότου 
ίσχυσε.

2.α) Τα άρθρα 48 και 58 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) κα-
ταργούνται αφότου ίσχυσαν.

β) Δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920 όπως 
ισχύει και του ν. 3198/1955 όπως ισχύει, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 4359/2016 (A΄ 5).

Άρθρο 118

Η περίπτωση 1.4 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.4. Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η 
Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προ-
στασίας του Καταναλωτή, όπως αυτή οργανώθηκε με το 
άρθρο 62 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192), πλην του τμήματος 
Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφό-
ρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων.».

Άρθρο 119

Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέ-
πεται στην περίπτωση α΄της παρ. 3 του άρθρου 94 του 
ν. 4495/2017 (Α΄167) αναστέλλεται για το χρονικό διά-
στημα μεταξύ 1ης Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΣΤΟΝ ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

Άρθρο 120

Προσδιορισμός ακαθαρίστου 

συνολικού ποσού

1. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας 
σύνταξης ή περισσότερων της μιας συντάξεων λόγω γή-
ρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον 
ΕΦΚΑ και εφόσον μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύ-
θηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2016, ανέρχεται κατ’ ανώ-
τατο όριο στο δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης της 
παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) 
που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το 
ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά. Το οριζόμενο στο προη-
γούμενο εδάφιο ανώτατο όριο καταλαμβάνει και τις κάθε 
είδους προσαυξήσεις της σύνταξης ή των συντάξεων, 
ενώ δεν καταλαμβάνει τα ποσά των χορηγούμενων από 
τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας.

2. Το ανώτατο όριο της παραγράφου 1 εφαρμόζε-
ται και στις συντάξεις που έχουν χορηγηθεί έως και τις 
12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία και οι 
οποίες επανυπολογίστηκαν με βάση τα άρθρα 14 και 
33 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν. Η τυχόν προσωπική 
διαφορά που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή 
ανακαθορίζεται με βάση το νέο ανώτατο όριο.

3. Ποσά συντάξεων που έχουν ήδη απονεμηθεί μετά 
την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και υπερβαίνουν το 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.08.2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    Aρ. πρ.: Φ.80000/οικ.36531/129 

Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης   

Δ/νση Δ17 Παροχών Κύριας Σύνταξης  

Πληροφ:  Α. Λυτροκάπη ΠΡΟΣ:  1.  ΕΦΚΑ 

  213 1516797  Γενική Δ/νση Απονομής Συντάξεων 

 Σ. Παπαϊωάννου  Δ/νση Απονομής Συντάξεων 

 213 - 1516747  Ακαδημίας 22 

Διεύθυνση: Σταδίου 29   10671 Αθήνα 

Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα  2. ΕΦΚΑ 

e-mail: synparoxes@ypakp.gr  Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας 

   Αγ. Κων/νου 5 

   104 31 Αθήνα 

  3. ΕΦΚΑ 

Δ/νση  Απονομής Συντάξεων 

Δημοσίου Τομέα 

Κάνιγγος 29 

10682, ΑΘΗΝΑ  

 

 

ΘΕΜΑ:  ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) 

σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την 

εφαρμογή του. 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 134, τεύχος Α΄/9.8.2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4623/2019 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

 

Με το άρθρο 120 του ανωτέρω νόμου θεσπίζεται ανώτατο όριο  μηνιαίας κύριας 

σύνταξης/συντάξεων που χορηγούνται αποκλειστικά από τον ΕΦΚΑ. Εξυπακούεται ότι 

εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθ. 4 

του ν. 4387/2016 καθώς και κάθε άλλη παροχή που δεν καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ. 

 

Για την ορθή εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 

Α. Συντάξεις που υπάγονται στο ανώτατο όριο  

 

1. Κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μιας συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας 

ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016, 

συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων του πρώην ΟΓΑ, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος 

του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2016.  

 

2. Κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μιας συντάξεις του ΕΦΚΑ λόγω γήρατος, 

αναπηρίας ή θανάτου που έχουν χορηγηθεί έως και τις 12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια 

ημερομηνία και που επανυπολογίσθηκαν με βάση τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 όπως 

ισχύουν. 
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3. Ως σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων για την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου ορίζεται η μικτή 

μηνιαία σύνταξη/συντάξεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους προσαυξήσεις 

(π.χ. επίδομα τέκνων, προσωπική διαφορά των άρθρων 6 και 94 του ν. 4387/2016). 

 

4. Τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας, δηλαδή το 

εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας και το επίδομα ανικανότητας, 

εξαιρούνται από την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο 

ύψος που είχαν καθορισθεί πριν την εφαρμογή του ν. 4623/2019. 

 

Β. Ποσό ανωτάτου ορίου μηνιαίας κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων  

 

Ως ανώτατο όριο μηνιαίας κύριας σύνταξης ή συντάξεων ορίζεται το ακαθάριστο ποσό που 

αντιστοιχεί στο δωδεκαπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 

7 του ν.4387/2016 που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει 

κάθε φορά. Το ανώτατο όριο κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ανέρχεται σε 4.608 € 

(= 12 * 384). 

 

Γ. Έναρξη εφαρμογής του ανωτάτου ορίου  

 

Το ανώτατο όριο σύνταξης προκειμένου για συντάξεις που έχουν χορηγηθεί μετά την έναρξη 

ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις αυτές εφαρμόζεται από 

την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους. 

 

Για όσους ελάμβαναν σύνταξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016 και 

των οποίων η σύνταξη επανυπολογίστηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 

4387/2016 το ανώτατο όριο της κοινοποιούμενης διάταξης εφαρμόζεται από την ημερομηνία 

έναρξης καταβολής του νέου ποσού που προέκυψε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης 

κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων αυτών, ήτοι την 1.1.2019, καθότι για το προγενέστερο 

χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι 31.12.2018, είχε εφαρμογή το άρθρο 13 του ν. 4387/2016 

που έθετε συγκεκριμένο πολύ μικρότερο ανώτατο όριο σύνταξης ανάλογα με το αν ελάμβανε 

ο συνταξιούχος μία ή περισσότερες συντάξεις. 

 

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το υπερβάλλον του ανωτάτου ορίου καταβαλλόμενο ποσό 

μηνιαίας σύνταξης/συντάξεων αναζητείται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθέν και 

επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν με παρακράτηση του 20% της καταβαλλόμενης 

σύνταξης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού. 

 

Δ. Κρατήσεις επί του νέου ανωτάτου ορίου και παραδείγματα περιορισμού σύνταξης στο 

νέο ανώτατο όριο  

 

Επί του ακαθάριστου ποσού των 4.608,00 €, εφαρμόζεται αρχικώς η κράτηση της Εισφοράς 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ – όπου αυτή επιβάλλεται – και η οποία 

ΕΑΣ αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010, 

όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του αρθ. 44 του ν. 3986/2011 καθώς και η κράτηση της 

παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.  

Δηλαδή: 4.608 * 14% = 645,12 €. 

 

Στη συνέχεια στο εναπομείναν ποσό της σύνταξης μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ 

παρακρατείται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης ύψους 6% (άρθ. 44 του ν. 4387/2016). 

Δηλαδή:  4.608 – 645,12 = 3.962,88 €. 

  3.962,88 * 6% = 237,77 €. 
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Συνεπώς, το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.725,11 €. 

 

Εξυπακούεται ότι για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων που με βάση διατάξεις νόμων 

έχουν εξαιρεθεί από την ΕΑΣ η εξαίρεση εξακολουθεί υφιστάμενη και επί του νέου ανωτάτου 

ορίου σύνταξης. Το ίδιο συμβαίνει και εφόσον υφίσταται εξαίρεση από την κράτηση για 

υγειονομική περίθαλψη. 

 

Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του ανωτάτου ορίου σύνταξης ή συντάξεων το καθαρό ποσό 

που καταβάλλεται στον συνταξιούχο προκύπτει μετά τον υπολογισμό των νόμιμων 

κρατήσεων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Έτσι σε περίπτωση αυξομείωσης του ύψους των 

νομίμων κρατήσεων μεταβάλλεται και το καταβαλλόμενο καθαρό ποσό. 

 

Ακολουθούν παραδείγματα βάσει του τρέχοντος συστήματος κρατήσεων: 

 

Παράδειγμα 1:  

 

α. Συνταξιούχος μετά την 12.05.2016, λαμβάνει ακαθάριστο ποσό σύνταξης ύψους 5.984 € 

(384 € εθνική και 5.600 € ανταποδοτική). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ακαθάριστο ανώτατο 

όριο των 4.608 €, συνεπώς ο συνταξιούχος θα λάβει ακαθάριστο μηνιαίο ποσό σύνταξης που 

ανέρχεται σε 4.608 €. Το καθαρό προ φόρου ποσό της καταβληθείσας σύνταξής του 

ανέρχεται στο ποσό των 3.725,11 €. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 120 του ν. 4623/2019, στην περίπτωση που καταβάλλεται 

στον συνταξιούχο το ποσό των 5.984 €, το ανώτατο όριο εφαρμόζεται από την ημερομηνία 

έναρξης καταβολής της σύνταξης και οι επιπλέον διαφορές αναζητούνται άτοκα ως 

καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας 

καταβαλλόμενης σύνταξης (3.725,11 * 20% = 745,02 €) και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης. 

 

β. Το ίδιο ως άνω ισχύει και στην περίπτωση που συνταξιούχος λαμβάνει ακαθάριστο ποσό 

σύνταξης ύψους 5.984 € (384 € εθνική, 5.300 € ανταποδοτική και 300 € προσαύξηση του 

άρθ.30 του ν. 4387/2016). 

 

Παράδειγμα 2: 

 

Συνταξιούχος πριν την 12.5.2016 λαμβάνει καθαρό προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης ύψους 

3.000 €. Το ακαθάριστο ποσό της επανυπολογισθείσας σύνταξής του από 1.1.2019 ανέρχεται 

σε 5.984 € (384 € εθνική και 5.600 € ανταποδοτική).  

Επ’ αυτού έχουν εφαρμοστεί οι παρακάτω κρατήσεις:  

14% για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ (5.984 * 

14%=5.146,24 €). Και στο εναπομείναν ποσό 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (5.146,24 

*6%= 4.837,47 €). 

 

Η προσωπική διαφορά ανέρχεται σε 1.837,47 € (4.837,47 – 3.000) η οποία καταβάλλεται 

ετησίως κατά το ένα πέμπτο σταδιακά και ισόποσα από 1.1.2019 (άρθ. 14 παρ. 2 του ν. 

4387/2016 όπως ισχύει). Ως εκ τούτου, το 2019 ο συνταξιούχος λαμβάνει καθαρό προ φόρου 

μηνιαίο ποσό σύνταξης ύψους 3.367,49 € (3.000 + 1/5 * 1.837,47). 

 

Το ποσό αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο συνταξιούχο καθόλο το έτος 2019 γιατί είναι 

μικρότερο του 3.725,11 €. 
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Για το έτος 2020 ο εν λόγω συνταξιούχος, επειδή το ποσό της σύνταξης με την προσωπική 

διαφορά υπερβαίνει το ανώτατο όριο (3.000 + 2/5 * 1837,47 = 3.734,94 €) θα λάβει 3.725,11 

€. 

 

Παράδειγμα 3: 

 

Στην περίπτωση συνταξιούχου που λαμβάνει περισσότερες της μιας κύριες συντάξεις, αυτές 

αθροίζονται, γίνονται οι κατά νόμο κρατήσεις και όποιο ποσό υπερβαίνει το ανώτατο όριο, με 

βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, περικόπτεται. 

 

 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας για την εφαρμογή των ανωτέρω και την 

υλοποίηση της κοινοποιούμενης διάταξης το συντομότερο δυνατόν. 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Ο Υφυπουργός 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού 

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Κ.Α.   

 

 

Παναγιώτης Μηταράκης 

4. Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Κ.Α.    

5. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 

6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

& Εξυπηρέτησης του Πολίτη  

Σημείο Επαφής «Ίριδα» 
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