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Ακαημίκςζδ 
 

1. Με ηνλ λ.4336/2015 επήιζε ζεκαληηθή ιείςζδ ζε ηύνζεξ ηαζ επζημονζηέξ ζοκηάλεζξ, 

ιέζς ηδξ αύλδζδξ ηςκ εζζθμνώκ οπέν ΕΟΠΤΤ ζηζξ ηύνζεξ ζοκηάλεζξ από 4% ζε 6% 

ηαζ ηδξ επζαμθήξ εζζθμνάξ 6% βζα πνώηδ θμνά ζηζξ επζημονζηέξ. 

2. ηαδζαηή ηαηάνβδζδ ημο ΕΚΑ από 1-1-2016 ιέπνζ 31-12-2019 ηαζ μθζηή 

ηαηάνβδζδ από 1-1-2020 αθαζνώκηαξ εζζόδδια 900 εηαημιιύνζα εονώ από 370.000 

παιδθμζοκηαλζμύπμοξ ηαζ ιέθδ μνθακζηώκ μζημβεκεζώκ, πμο έπαζνκακ ιζα παιδθή 

ζύκηαλδ. 

3. Μεζώζεζξ ζηα εθάπαλ βζα ηα έηδ αζθάθζζδξ ιέπνζ 31/12/2013 ηαηά 15% ημοθάπζζημκ 

ιε ημκ κέμ ηνόπμ οπμθμβζζιμύ ημο εθάπαλ. Γηα ηα έηε αζθάιηζεο από 1/1/2014 έρνπκε 

άηνθε επηζηξνθή εηζθνξώλ. 

4. Μείςζδ ημο αθμνμθόβδημο από 9.545€ ζε 8.636€ πμο επζαάνοκε ημκ ιζζεςηό ηαζ ημκ 

ζοκηαλζμύπμ ηαηά 200 € εηδζίςξ ηαζ πεναζηένς ιείςζδ ζηα 5.681€ από 1-1-2020 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.4442/2017. 

5. Επαλππνινγηζκόο ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ από 1/6/2016 θαη πενζημπέξ ζε 

ζοκηαλζμύπμοξ ιε άενμζζια ηύνζαξ ηαζ επζημονζηήξ ζύκηαλδξ ζηα 1.170 εονώ ηαεανά 

(1.300€ ιζηηά). 

6. Αύλδζδ ημο ηόζημοξ ελαβμνάξ ηςκ πθαζιαηζηώκ εηώκ από 1-1-2017 ηαζ ζημοξ 

δδιόζζμοξ οπάθθδθμοξ. πγθεθξηκέλα ην πνζνζηό εηζθνξάο από 6,67% επί ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρώλ, πνπ ήηαλ κέρξη 31-12-2016, γηα αηηήζεηο εμαγνξάο πνπ 

ππνβάιινληαη από 1-1-2017 δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

Γηα ην 2017  10% 

Γηα ην 2018  13,34% 

Γηα ην 2019  16,67% 

θαη από ην 2020 20% 

(θαηαβάιιεηαη από ηνλ αζθαιηζκέλν ζπλνιηθά ε εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε , πνπ 

ηζρύεη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα.) 

7. Μείςζδ ηδξ ηαηώηαηδξ ζύκηαλδξ ημο πνώδκ ΙΚΑ από 486 εονώ ζε 392,7 εονώ. 

(αθνξά θαη ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζην Δεκόζην θαη είραλ επηιέμεη ηηο ζπληαμηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ ΘΚΑ). 

8. Αύλδζδ ηςκ αζθαθζζηζηώκ εζζθμνώκ βζα ηδκ επζημονζηή ζύκηαλδ (ETEA) ηαηά 1 

πμζμζηζαία ιμκάδα ζπλνιηθά (από 3% γηα αζθαιηζκέλν θαη 3% γηα εξγνδόηε, ζε 3,5% γηα 

αζθαιηζκέλν θαη 3,5% γηα εξγνδόηε. 

9. Με ημκ κ.4387/2016, βκςζηό ηαζ ςξ κόιμ Καηνμύβηαθμο, μζ κέμζ ζοκηαλζμύπμζ, πμο 

εα οπμαάθθμοκ αίηδζδ από 13-5-2017, έπμοκ ιείςζδ ιέπνζ 25% θόβς ηδξ αθθαβήξ ημο 

ηνόπμο οπμθμβζζιμύ ηςκ ζοκηάλεςκ. οβηεηνζιέκα έκαξ εηπαζδεοηζηόξ πμο εα 

απμπςνήζεζ 31-12-2018 ιε 35 έηδ αζθάθζζδξ δ ηύνζα ζύκηαλδ δεκ εα λεπενκά ηα 820€ 
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ηαεανά ακηί ηςκ 992€ πμο ήηακ ιε ημ πνμδβμύιεκμ ηαεεζηώξ κε όιεο ηηο κλεκνληαθέο 

θξαηήζεηο πνπ επηβάιινληαλ (κείσζε 21%, ε νπνία ζα γίλεη κεγαιύηεξε από 1-1-2020 κε 

ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ). 

10. Με ηνλ ίδην λ.4387/2016 μζ ζοκηάλεζξ πδνείαξ πμο εηδίδμκηαζ ιεηά ηδκ 13-5-2016, 

πένακ ηςκ δθζηζαηώκ μνίςκ πμο βζα πνώηδ θμνά ηίεεκηαζ βζα ηδ θήρδ ηδξ ζύκηαλδξ 

από ημοξ επζγώκηεξ ζογύβμοξ (αλ είλαη 55 εηώλ θαη άλσ ζα παίξλνπλ θαλνληθά ηε ζύληαμε 

ρεξείαο, αλ είλαη 52 έσο 55 εηώλ ζα εηζπξάηηνπλ ηε ζύληαμε γηα κηα ηξηεηία θαη ζα 

επαλαρνξεγείηαη ε ζύληαμε ζηα 67 θαη αλ είλαη θάησ ησλ 52 εηώλ ζα ρνξεγείηαη ε ζύληαμε 

κόλν γηα 3 έηε θαη κεηά ζα δηαθόπηεηαη νξηζηηθά) ιεζώκμκηαζ ηαζ ημ πμζμζηό 

ακαπθήνςζδξ από 70% ηδξ ζύκηαλδξ ημο εακόκημξ, πμο ήηακ ιε ηδκ πνμδβμύιεκδ 

κμιμεεζία ζε 50% ηαζ ακ ενβάγεηαζ ή αοημαπαζπμθείηαζ ζε 25% ιεηά ηδκ ηνζεηία. 

11. Μεζώζεζξ από 1/1/2016  ζηα ιενίζιαηα ημο Μεημπζημύ Σαιείμο Πμθζηζηώκ 

οπαθθήθςκ ιεζμζηαειζηά ηαηά 35% θαη επηβνιή ξήηξαο βησζηκόηεηαο ζην Σακείν. Σμ 

ιένζζια ημο ΜΣΠΤ έβζκε θζθμδώνδια αθμύ ιε 32 πνόκζα αζθάθζζδξ ημ ιδκζαίμ 

ιένζζια είκαζ ηάης ηςκ 100€. Αθόκε κπαίλνπλ ειηθηαθά όξηα θαη ζηηο ζπληάμεηο ρεξείαο 

ηνπ Σακείνπ γηα ηνπο επηδώληεο ζπδύγνπο όπσο θαη γηα ηελ θύξηα ζύληαμε. 

12. ηηο πεξηπηώζεηο απαζρόιεζεο ζπληαμηνύρσλ ε θύξηα θαη δ επζημονζηή ζύκηαλδ 

πενζηόπηεηαζ ηαηά 60%, πςνίξ ηαιζά πνόαθερδ βζα ιζηνόηενμ πμζμζηό ζηζξ 

πενζπηώζεζξ παιδθμζοκηαλζμύπςκ. Με ηνλ πξνεγνύκελν ζπληαμηνδνηηθό λόκν 3865/2010, 

νη άλσ ησλ 55 εηώλ ζπληαμηνύρνη αλ εξγάδνληαλ είραλ κείσζε 70% ζηελ θύξηα ζύληαμή 

ηνπο κόλν γηα ην πνζό πνπ μεπεξλνύζε ηα 991€. 

13. Γηα όζνπο ζπληαμηνδνηνύληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016 δ μζημβεκεζαηή 

πανμπή δεκ ηαηααάθθεηαζ ιαγί ιε ηδ ζύκηαλδ ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο όπσο 

ίζρπαλ κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ λ.4387/2016, αιιά θαηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ην λ.4093/2012 

θαη θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα θαη ηνλ αξηζκό ησλ 

εμαξηώκελσλ ηέθλσλ. 

14. Οζ ήδδ ηαηαααθθόιεκεξ ζοκηάλεζξ ηςκ παθζώκ ζοκηαλζμύπςκ, όζσλ 

ζπληαμηνδνηήζεθαλ κέρξη 12-05-2016 επακοπμθμβίγμκηαζ ζύκθσλα κε ηνλ λ.4387/2016 βζα 

κα ελζζςεμύκ πνμξ ηα ηάης κε απηνύο πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κεηά ηελ 13-5-2016. Από 1-

1-2019 εα οπάνλεζ ιείςζδ έςξ 18% ηςκ ηαηαααθθόιεκςκ ζοκηάλεςκ ηςκ παθζώκ 

ζοκηαλζμύπςκ. Καηαααθθόιεκδ ζήιενα ηύνζα ζύκηαλδ παθζμύ ζοκηαλζμύπμο 1080€ ιε 

35 έηδ οπδνεζίαξ, εα έπεζ ιείςζδ πενίπμο160 - 170€, πμο εα βίκεζ ιεβαθύηενδ από 1-1-

2020 ιε ηδ ιείςζδ ημο αθμνμθόβδημο. Η επηπιένλ ηνπ 18% κείσζε ζα ζπλερίζεη λα 

θαηαβάιιεηαη σο πξνζσπηθή δηαθνξά γηα λα πεξηθνπεί ζε θάπνηα άιιε ελδερόκελε κείσζε. 

15. Γηα ηνπο παιηνύο ζπληαμηνύρνπο πνπ θαηαβάιιεηαη καδί κε ηε ζύληαμή ηνπο ην επίδνκα 

ζπδύγνπ ησλ 35€, ημ επίδμια αοηό πενζηόπηεηαζ από 1-1-2019. 

  Ο ύιινγνο Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» γδηά ηδκ ηαηάνβδζδ ημο 

Ν.4387/2016, ημο κόιμο Καηνμύβηαθμο, πμο μδδβεί ζε πενζημπέξ ηύνζςκ ζοκηάλεςκ 

ιέπνζ ηαζ 40% ηαζ ζηδκ ελαΰθςζδ ηςκ επζημονζηώκ ζοκηάλεςκ. 

 

Γηα ην Δ.. 
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