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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι νόμοι 4387/2016 και 4670/2020, γνωστοί σαν ‘’νόμος Κατρούγκαλου’’ και 

“νόμος Βρούτση’’ αντίστοιχα, αναμόρφωσαν ριζικά το συνταξιοδοτικό σύστημα στη 

χώρα μας και εισήγαγαν στοιχεία κεφαλαιοποιητικού υπολογισμού στις συντάξεις. 

Στήριξαν τον υπολογισμό των συντάξεων σε δύο βασικούς πυλώνες, την Εθνική και 

την Ανταποδοτική σύνταξη, ενοποίησαν τα ασφαλιστικά ταμεία στον ενιαίο ΕΦΚΑ 

και εφάρμοσαν κοινά συστήματα υπολογισμού του τελικού ποσού της σύνταξης. 

Με λίγες εξαιρέσεις, έστω, στα πλαίσια της μετάβασης από το παλιό στο νέο 

σύστημα. 

Πλέον, ο υπολογισμός μιας κύριας σύνταξης ΕΦΚΑ βασίζεται κυρίως σε 

μαθηματικούς υπολογισμούς οι οποίοι δεν είναι, ρεαλιστικά, ιδιαίτερα σύνθετοι. 

Είναι όμως πολλοί σε αριθμό, χρονοβόροι, και απαιτούν μια αρκετά μεγάλη 

εξοικείωση με το αντικείμενο ώστε να μπορέσει κάποιος να εξάγει ένα 

αποτέλεσμα με σιγουριά. 

Αυτό το βιβλίο έχει σαν στόχο να απλοποιήσει, όσο γίνεται, τη θεωρία πίσω από το 

νέο ασφαλιστικό σύστημα, και να βοηθήσει όσους επιθυμούν να έχουν μια βασική 

και δομημένη μεθοδολογία ώστε να εξάγουν ρεαλιστικά αποτελέσματα. 

Η βάση μας εδώ θα είναι οι συντάξεις ΙΚΑ, οι οποίες αποτελούν τη 

συνηθέστερη μορφή περιπτώσεων.  

Η πλήρης κατανόηση των αρχών υπολογισμού μιας σύνταξης ΙΚΑ είναι απαραίτητη 

για να προχωρήσει κάποιος σε περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, 

μηχανικών κτλ, οι οποίες περιέχουν κάποια παραπάνω στοιχεία και ιδιαιτερότητες. 

Και αυτό ακριβώς θέλω να σας δώσω με αυτό το βιβλίο… 

Μια πολύ καλή βάση εάν επιθυμείτε να εμβαθύνετε περισσότερο στο 

αντικείμενο. 

Αν όχι, απλά ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφω και θα μπορείτε να 

υπολογίσετε το 90% των συνταξιοδοτικών μελετών του ΙΚΑ σαν 

επαγγελματίας. 

 

ΜΦΧ 

Ματωνάκης Χαράλαμπος 

Οικονομολόγος, Ασφαλιστικός σύμβουλος 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

 

Ο Χαράλαμπος Ματωνάκης είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το ίδιο πανεπιστήμιο. 

Από το 2008 είναι επαγγελματίας της ασφάλισης με εξειδίκευση στην ασφάλιση 

υγείας και τη σύνταξη, ενώ από το 2017 έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα 

syntaksi.com και τις εφαρμογές Syntaksi Pro που αποτελούν τα μοναδικά 

ηλεκτρονικά εργαλεία για επαγγελματίες του χώρου των συντάξεων. 

Διαβάστε όλες τις κριτικές στο προφίλ του στη Google 

 

 

 

     matonakis@myadvisor.gr              YouTube / myadvisor                     211 800 4634 

 

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ - DISCLAIMER 

 

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο βιβλίο αυτό έχουν αντληθεί από την 

ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία και έχουν επαληθευτεί στην πράξη σε 

πολυάριθμες εκτιμήσεις και επαληθεύσεις συντάξεων. 

Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις αποφάσεις του 

φορέα ασφάλισης, ούτε να έχουν τη μορφή νομικής ή άλλης επαγγελματικής σχέσης-

συμβουλής. 

Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει ο συγγραφέας ή άλλος συντελεστής του 

βιβλίου αυτού λόγω οποιασδήποτε ζημιάς μπορεί να προκύψει στον 

αναγνώστη από λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση των 

πληροφοριών που παρέχονται, όπως και από τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία 

και τους κανόνες υπολογισμού σύνταξης. 

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε δράση αναφορικά με τη συνταξιοδότησή σας 

απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ ή σε πιστοποιημένο επαγγελματία. 

  

https://www.syntaksi.com/
https://g.page/r/Ca5MaVzHlxtKEAE
mailto:matonakis@myadvisor.gr
https://www.youtube.com/channel/UCfWFd_-HFx0CCPssAIiYRJA
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ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές αρχές του νέου 

συνταξιοδοτικού συστήματος. 
 

Στην ενότητα αυτή θα δούμε όλα όσα είναι απαραίτητο να 

γνωρίζετε για τον τρόπο λειτουργίας του ασφαλιστικού 

συστήματος, από ποια μέρη αποτελείται η κύρια σύνταξη του 

ΕΦΚΑ και ποια είναι τα βασικά βήματα για τον υπολογισμό κάθε 

τμήματος. 
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1. Γενικά για την ασφάλιση του ΙΚΑ 

 

Οι μισθωτοί – ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία 

εργαζομένων στην Ελλάδα. 

Μπορεί το ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία να συγχωνεύτηκαν στον 

ΕΦΚΑ το 2016, ωστόσο η ονομασία, ο τρόπος λειτουργίας και οι διατάξεις 

συνταξιοδότησης πρακτικά έμειναν ως είχαν. 

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο απασχόλησης του ΕΦΚΑ, τον Ιούνιο του 2021 

εμφανίστηκαν σε ΑΠΔ  2.436.674 εργαζόμενοι σε κοινές επιχειρήσεις και 

οικοδομικά έργα. 

 

 

Πηγή: https://www.efka.gov.gr 

 

Τι πληρώνουμε για κύρια σύνταξη 
 

Οι μισθωτοί εργαζόμενοι από τις συνολικές τους αποδοχές πληρώνουν τις 

λεγόμενες κρατήσεις. Χρήματα, δηλαδή, που αποδίδονται απευθείας από το 

μισθό τους σε εφορία και ασφ. Ταμεία. 

Μέρος των κρατήσεων είναι αυτές για κύρια σύνταξη. 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-06/apasxolisi_06_2021.pdf
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Ποσοστιαία, το 6,67% των μικτών αποδοχών παρακρατείται για κύρια 

σύνταξη από τον ασφαλισμένο και 13,33% πληρώνεται από τον εργοδότη του 

στον ΕΦΚΑ (ή στο ΙΚΑ παλαιότερα). 

Συνολικά, λοιπόν, ένα ποσό 20% επί των μικτών μηνιαίων αποδοχών του 

ασφαλισμένου αποδίδεται στον ΕΦΚΑ – ΙΚΑ σαν εισφορά κύριας σύνταξης. 

Το ποσοστό αυτό του 20% είναι σαν μια κοινή σταθερά στην ασφάλιση πλέον, 

και σταδιακά σε αυτές τις εισφορές προσαρμόζονται όλα τα παλαιά ταμεία 

και οι διάφοροι τύποι ασφαλισμένων (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΔΕΚΟ, Δημόσιο 

κτλ). 

 

 

Πηγή: https://ypergasias.gov.gr/ 

 

 

Ας δούμε ένα παράδειγμα 

Έστω ασφαλισμένος με μικτό μηνιαίο μισθό 1.000€ 

Από τον ασφαλισμένο θα παρακρατηθούν: 1.000€ * 6,67% = 66,7€ 

Ο εργοδότης θα καταβάλει: 1.000€ *  13,33% = 133,3€ 

Συνολική εισφορά για κύρια σύνταξη: 66,7€ + 133,3€ = 200€ (20% επί του 

μισθού) 
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Ποιες αμοιβές είναι συντάξιμες 
 

Για τον υπολογισμό μιας σύνταξης – και συγκεκριμένα για το ανταποδοτικό 

σκέλος που θα δούμε στη συνέχεια – είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε 

τον ορισμό των ‘’συντάξιμων αποδοχών’’. 

Συντάξιμες αποδοχές  = αποδοχές επί των οποίων γίνονται κρατήσεις για 

κύρια σύνταξη 

Με βάση το παραπάνω, συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται τα δώρα Πάσχα 

και Χριστουγέννων, και το επίδομα άδειας καθώς υπόκεινται σε εισφορές-

κρατήσεις. 

Είναι πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις να μην γίνονται κρατήσεις στο 

σύνολο του ποσού που βλέπει ο ασφαλισμένος στη μισθοδοσία του – 

εκκαθαριστικό του. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα 

το οποίο θα αναλύσουμε παρακάτω. 

Για το 2022, το ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα  είναι 6.500€. 

Δηλαδή, σε ασφαλισμένο που έχει μηνιαίες αποδοχές έστω 8.000€ 

κρατήσεις θα έχει μόνο για τα πρώτα 6.500€. 

Αυτό το ανώτατο ποσό, όμως, δεν ήταν πάντα σταθερό, με αποτέλεσμα να 

χρειάζεται προσοχή στην εύρεση των σωστών αποδοχών ανά έτος κατά τη 

μελέτη ασφάλισης. 

 

Ποιες είναι οι ημέρες ασφάλισης 
 

Τα λεγόμενα ένσημα, που από το 2002 είναι μηχανογραφημένα και οι 

παλιότεροι τα θυμούνται σε καρτέλες σαν γραμματόσημα, είναι ο αριθμός 

ημερών όπου εργάζεται ένας ασφαλισμένος. 

Το άθροισμά τους μας δίνει την προϋπηρεσία του ασφαλισμένου και με βάση 

αυτή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό το ποσό της σύνταξής του. 

Προσοχή: Δεν μετράμε ημερολογιακές ημέρες αλλά αθροίζουμε ανά έτος 

τις ημέρες κατά τις οποίες υπήρξε εργασία και καταβολή εισφορών.  
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Τυπικό Ελληνικό παράδειγμα προϋπηρεσίας 

 

Ένας ξενοδοχοϋπάλληλος μπορεί να ξεκίνησε να εργάζεται από το 1995 έως 

το 2022 και να θεωρεί ότι έχει 28 χρόνια ασφάλισης. 

Ωστόσο, εάν εργαζόταν μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο 6 μηνών και 

στη συνέχεια ήταν στο ταμείο ανεργίας, για κάθε έτος έχει το μισό χρόνο 

ασφάλισης, άρα 14 έτη εργασίας.  

Επίσης, εάν από τους 6 μήνες της σεζόν (Μάϊο έως Οκτώβριο) τον Μάϊο και 

τον Οκτώβριο δούλευε ‘’μαύρα’’ τότε έχει 4 μήνες ασφάλισης σε κάθε έτος. 

Δηλαδή το 1/3 κάθε χρονιάς ( μόνο 9,33 έτη ασφάλισης!! ) 

Και το παραπάνω εάν είχε πλήρη ένσημα και όχι μειωμένη απασχόληση (στα 

χαρτιά έστω). 

Εάν είχε και μειωμένη εργασία, δηλαδή 22-23 ημερομίσθια το μήνα και όχι 25, 

τότε μιλάμε για ακόμα λιγότερη συντάξιμη προϋπηρεσία. 

 

Απόσπασμα απόφασης συνταξιοδότησης ΙΚΑ με 7397 ένσημα (2022) 

 

Υπολογισμός ετών ασφάλισης 
 

Σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ο μέγιστος αριθμός 

ημερομισθίων – ενσήμων είναι 25 ανά μήνα. 

Για πενθήμερη μερική απασχόληση οι μηνιαίες ημέρες ασφάλισης είναι 22, 

αλλά μπορεί να είναι και λιγότερες ημέρες ανάλογα με την περίπτωση. 
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Σε γενικές γραμμές, η πλήρης απασχόληση μισθωτού στο ΙΚΑ μας δίνει 

εξ ορισμού 300 ημέρες / έτος με μικρές διακυμάνσεις (298 – 301). 

Το άθροισμα των ημερών ασφάλισης προς 300 μας δίνει τα έτη 

ασφάλισης. 

Στο παραπάνω παράδειγμα της εικόνας: 7397 ημέρες / 300 = 24,5 έτη 

ασφάλισης 

Τέλος, στην προϋπηρεσία μπορούν να προστεθούν και πλασματικές 

ημέρες που προέρχονται από εξαγορά ή αναγνώριση επιδοτούμενης 

ανεργίας. Και εδώ όμως χρειάζεται προσοχή καθώς οι διάφοροι τύποι 

πλασματικών ημερών έχουν διαφορετική επίδραση στο υπολογισμό της 

σύνταξης. 

 

2. Από τι αποτελείται η κύρια σύνταξη 

 

Από τις 12.5.2016 και το λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου (δηλαδή τον 

4387/2016), το τελικό ποσό μιας κύριας σύνταξης αποτελείται από δύο 

τμήματα 

 

Α. Εθνική σύνταξη 
 

Ποσό που δίδεται μέσω του προϋπολογισμού σε κάθε ασφαλισμένο που 

πληροί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. 

Δεν είναι εγγυημένη όσον αφορά το κατώτατο ποσό, ενώ υπάρχει και 

πρόβλεψη για αναπροσαρμογή προς τα πάνω, εφόσον τα οικονομικά του 

κράτους το επιτρέπουν. 

Το ανώτατο ποσό το 2022 είναι τα 384€ μικτά ανά μήνα, και καθορίζεται από 

3 παραμέτρους 

1. Έτη εργασίας με μέγιστο τα 20 έτη (6.000 ένσημα) και ελάχιστο τα 15 έτη 

ασφάλισης (4.500 ένσημα). 

2. Τα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα από την ηλικία των 15 ετών του 

ασφαλισμένου με μέγιστο αριθμό τα 40 έτη. 

https://www.minfin.gr/documents/20182/455201/document.pdf/e2b245e5-08af-42ef-a53e-7c2dc3c63ca0
https://www.minfin.gr/documents/20182/455201/document.pdf/e2b245e5-08af-42ef-a53e-7c2dc3c63ca0
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3. Το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης κατά τη νομοθεσία, σε σχέση 

με την ηλικία του ασφαλισμένου. Το γενικό όριο ηλικίας το 2022 είναι τα 

67 έτη. Εάν ο ασφαλισμένος αποφασίσει να βγει στη σύνταξη νωρίτερα, 

τότε θα λάβει τη λεγόμενη ‘’μειωμένη σύνταξη’’, εκτός εάν έχει 

συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης όπου θα λάβει πλήρη τη σύνταξή του. 

 

Οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις για απονομή σύνταξης 

ΕΦΚΑ-ΙΚΑ είναι τα 4.500 ένσημα και η ηλικία των 62 ετών του 

ασφαλισμένου. 

 

 

 

Μειωμένη και πλήρης σύνταξη 

 

Ο πολύ κοινός ορισμός-διαχωρισμός μεταξύ πλήρους και μειωμένης 

σύνταξης αφορά αποκλειστικά την Εθνική σύνταξη. Η Ανταποδοτική 

σύνταξη που θα δούμε παρακάτω καταβάλλεται πάντα στο ακέραιο.  

Η πιο συνηθισμένη μείωση είναι αυτή λόγω ηλικίας. 

 

  

Η Εθνική σύνταξη μπορεί να μειωθεί κατά σειρά 

Βήμα 1    (λόγω προϋπηρεσίας)  

384€ μείον 2% για κάθε έτος προϋπηρεσίας κάτω των 20 

Βήμα 2    (λόγω παραμονής στην Ελλάδα) 

Το ανωτέρω ποσό μείον 1/40 για κάθε έτος παραμονής στην Ελλάδα κάτω των 40 

Βήμα 3    (λόγω ορίου ηλικίας) 

Το ανωτέρω ποσό μείον 6% για κάθε έτος του ασφαλισμένου πριν τα 67 του  
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Σημαντικό: Η σειρά που ακολουθείται είναι αυστηρά η παραπάνω. Δεν 

εφαρμόζονται όλες οι μειώσεις επί του αρχικού ποσού των 384€ αλλά 

βήμα προς βήμα. 

 

Απόσπασμα απόφασης διαδοχικής ασφάλισης ΙΚΑ-Δημοσίου (2021) 

 

Στην παραπάνω απόφαση βλέπουμε και μια εναλλακτική διατύπωση του 6% 

λόγω ηλικίας. Στις περιπτώσεις Δημ. Υπαλλήλων η μείωση μετριέται σε 

διακοσιοστά για κάθε μήνα πριν το όριο ηλικίας. 

1 έτος πριν το όριο ηλικίας = 12 μήνες = 12 διακοσιοστά = 12/200 = 6% 

 

Παράδειγμα υπολογισμού Εθνικής σύνταξης 

 

Έστω μισθωτός με 18 έτη προϋπηρεσίας και ηλικία 67+.  

Η Εθνική του σύνταξη θα είναι μειωμένη μόνο κατά 4%  (δηλαδή δύο φορές το 

2%) καθώς απέχει 2 έτη από το μέγιστο των 20 ετών προϋπηρεσίας. 

 

 

Οθόνη από το Syntaksi Basic 1.3 
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Πιο σύνθετο παράδειγμα υπολογισμού 

 

Έστω μισθωτός 62 ετών που μετανάστευσε το 2010 και επέστρεψε στην 

Ελλάδα το 2021. 

Έχει 18 έτη προϋπηρεσίας και 36 έτη διαμονής στην Ελλάδα από τα 15 του 

και μετά. 

Για τον υπολογισμό της Εθνικής του σύνταξης έχουμε την εξής ακολουθία 

 

Βήμα 1 

384€ μείον 4% ( 2 έτη προϋπηρεσίας έως τα 20 * 2% ) = 368,64€ 

Βήμα 2 

368,64 μείον 10% ( 4/40 για τα έτη στην Ελλάδα έως τα 40 ) = 331,78€ 

Βήμα 3 

331,78 μείον 30% (5 έτη έως τα 67 που είναι το γενικό όριο ηλικίας * 6%) = 

232,24€ 

 

Η Εθνική, λοιπόν, σύνταξη για τον ασφαλισμένο θα είναι 232,24€ μικτά / 

μήνα. 

 

 

Οθόνη από το Syntaksi Basic 1.3 
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Περίπτωση ασφαλισμένου 67 ετών με διαμονή στο εξωτερικό και λιγότερα από 20 

έτη ασφάλισης 

 

Υπάρχουν ακόμα κάποιες ειδικές διατάξεις με τις οποίες ο ασφαλισμένος 

δικαιούται σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) σε μικρότερες ηλικίες από τα 67 έτη.  

Οι διατάξεις Βαρέων και Ανθυγιεινών ενσήμων είναι οι συνηθέστερες το 

2022, και θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο πως επηρεάζουν το ποσό της 

σύνταξης. 

Λοιπές παλαιότερες ευνοϊκές διατάξεις θα μας απασχολούν όλο και λιγότερο 

στο μέλλον. 

Και γιατί αυτό; 
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Γιατί, ναι μεν κάποιος που μπορούσε να βγει στη σύνταξη με ευνοϊκές 

διατάξεις το 2021 θα μπορεί και μετέπειτα (δεν χάνει το δικαίωμά του), αλλά 

ρεαλιστικά οι περισσότεροι που είχαν τη δυνατότητα έχουν 

συνταξιοδοτηθεί και δεν το μετέθεσαν για το μέλλον. 

Εκτός εάν συνέχισαν εργαζόμενοι, πράγμα που θα το μελετήσουμε σε άλλο 

κεφάλαιο. 

 

Σημαντικές σημειώσεις για τις μειώσεις λόγω ηλικίας 

 

1. Η μείωση λόγω ορίου ηλικίας δεν μπορεί να ξεπερνάει το 30%. 

Ακόμα, δηλαδή, και αν κάποιος ασφαλισμένος μπορεί να βγει στη σύνταξη 

π.χ στα 60 του έτη, η μείωση λόγω ηλικίας δεν θα είναι 67-60 = 7 έτη επί 

6% (42%) αλλά maximum 30%. 

2. Εφόσον η προϋπηρεσία του ασφαλισμένου είναι 40 έτη και πάνω, 

δεν εφαρμόζεται η μείωση λόγω ηλικίας. 

Με τον κανόνα αυτό, εάν ασφαλισμένος, π.χ., έχει ηλικία 63 ετών και 40 

έτη ασφάλισης (12.000 ένσημα – ημερομίσθια) η Εθνική του σύνταξη θα 

είναι 384€. 

 

 

Απόφαση συνταξιοδότησης ασφαλισμένου σχεδόν 63 ετών με 40 έτη ασφάλισης (2021) 

 


