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Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                 Αθήνα 17 Μαΐου 2016 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 
 

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Στις 12-5-2016 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α΄ 85 ο νόμος 4387 (βλέπε στην ιστοσελίδα της 

Ε.Α.Κ.Π.). Είναι ο περιβόητος «νόμος λαιμητόμος» της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ., που 

ψηφίστηκε ως συνέχεια της αντιασφαλιστικής πολιτικής των κυβερνήσεων Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ., που 

στοχεύει στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, της πρόνοιας και της υγειονομικής περίθαλψης 

και στην επιβολή νέων φόρων και χαρατσιών στις πλάτες όλων των εργαζομένων και του λαού. 
  

  Από μια πρώτη ανάγνωση του νόμου και παρά τις ασάφειες που έχουν σαν αποτέλεσμα να 

επέρχονται διαφορετικές ερμηνείες σε ορισμένες διατάξεις, τα κυριότερα σημεία του νόμου 

που αφορούν και εμάς ως πυροσβέστες είναι τα εξής: 
 

 Το ύψος των δαπανών για όλες τις συντάξεις μέχρι το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009. 

(Άρθρο 14) 
 

 Από 1.7.2016 οι πυροσβέστες, οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί, όπως όλοι οι 

εργαζόμενοι, υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που ιδρύεται με τον νόμο αυτό, και οι 

συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται από τον συγκεκριμένο φορέα. 

Εξαιρούνται από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων ορισμένες περιπτώσεις συνταξιούχων 

όπως, οι δικαιούχοι πολεμικών συντάξεων και ειδικές περιπτώσεις συντάξεων αναπηρίας, 

συντάξεων λόγω ανικανότητας εξαιτίας της υπηρεσίας, συντάξεων εθνικής αντίστασης, 

προσωπικών συντάξεων. (Άρθρο 4) 
 

 Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης καθώς και τα όρια ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης, δεν 

μεταβάλλονται προς το παρόν. (Άρθρο 4) Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος από το 

βαθμό του Πυροσβέστη μέχρι το βαθμό του Πυραγού Γενικών Υπηρεσιών, που καταλαμβάνεται 

από το όριο ηλικίας (δηλαδή των 55 ετών όπως ίσχυε για τους παλιούς ασφαλισμένους), μπορεί 

εθελοντικά να ζητήσει να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία έως 2 επιπλέον έτη μετά τη 

συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, με αίτηση που υποβάλλεται 3 μήνες πριν από τη συμπλήρωση 

του ορίου ηλικίας και εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων του Π.Σ. Η αίτηση 

ανανεώνεται κατ’ έτος με ανώτατο όριο τα 2 έτη. (Άρθρο 110) 
 

 Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται: Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης 

συμπεριλαμβανομένης και της διαδοχικής για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές όπου αυτές 

προβλεπόταν, ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, ο χρόνος 

προαιρετικής ασφάλισης και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Επίσης θεωρείται χρόνος 

ασφάλισης ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας, καθώς και οι 

αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, όπως ίσχυαν. (Άρθρο 15) 
 

 Σε ότι αφορά τις μειώσεις στις κύριες συντάξεις: η κύρια - βασική σύνταξη, όπως και η 

σύνταξη λόγω ανικανότητας αλλά και η σύνταξη από μεταβίβαση, υπολογίζεται ως το άθροισμα 

δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης Η Εθνική Σύνταξη 

χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με 

βάση τις αποδοχές όλου του εργάσιμου βίου επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του 

ποσοστού αναπλήρωσης αυτής. (Άρθρο 2) 
 

 Το ύψος της εθνικής σύνταξης ορίζεται σε 384 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια 

εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το παραπάνω ποσό μειώνεται κατά 

2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 

τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. (Άρθρο 7)  

 Το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης προκύπτει με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων 

συντάξιμων αποδοχών του συνολικού χρόνου ασφάλισης, όλου του ασφαλιστικού εργασιακού 
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βίου και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον παρακάτω 

πίνακα:  
 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ  ΕΩΣ 

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 και περισσότερα 2,00% 
 

Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων 

ασφαλιστέων αποδοχών, δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων 

αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος, νοείται το συνολικό άθροισμα των μηνιαίων 

ασφαλιστέων αποδοχών, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. 
  

Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του 

ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή 

μισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.  
 

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των προσώπων που δεν πληρούν, 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξής 

τους, καθώς και όσων αποχωρούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως συντάξιμες 

αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν από το 

ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης, στη βάση πάντα του 

υπολογισμού και των παραμέτρων που τίθενται για την ανταποδοτική σύνταξη. (Άρθρο 8)  
 

 Οι συντάξεις όσων ένστολων υπαλλήλων αποχωρούν από την Υπηρεσία τους λόγω 

συνταξιοδότησης, μέχρι και τις 30.6.2016, υπολογίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν 

κατά τις 31.12.2014. Οι συντάξεις όσων αποχωρούν από την Υπηρεσία τους από την 1η -7-2016 

κανονίζονται, με το νέο σύστημα υπολογισμού όπως περιγράφεται παραπάνω. 
 

Όσοι ένστολοι υπάλληλοι αποχωρούν από την 1η -7-2016 και εντός του έτους 2016, σε 

περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά 

ποσοστό άνω του 20%, του ποσού της σύνταξης που θα έπαιρναν με βάση τις νομοθετικές 

διατάξεις που ίσχυαν κατά την 31.12.2014, τότε το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται 

στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή 

εντός του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς 

και στο 1/4 αυτής, αντίστοιχα. (Άρθρο 6) 
 

 Πέραν αυτών, οι ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται, όπως ακριβώς και 

για τους νέους συνταξιούχους. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των 

καταβαλλόμενων συντάξεων, λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου 

κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως είχε διαμορφωθεί πριν τη δημοσίευση του 

νόμου αυτού. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις αυτές θα συνεχίζουν να καταβάλλονται στο 

ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, 

μείον την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη όπως ισχύει. 

Από 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από 

αυτό που προκύπτει από τον νέο υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό, όπως ισχυρίζεται η 

κυβέρνηση, θα εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, 
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συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, από τις αυξήσεις των συντάξεων 

που υπόσχεται η κυβέρνηση  από την 1.1.2017, με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 

50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη 

Τιμών Καταναλωτή. Όπως και αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από 

αυτό που προκύπτει από τον νέο υπολογισμό τους, τότε αυτό θα προσαυξάνεται κατά το 1/5 της 

διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών, σύμφωνα με τα «εξαγγελλόμενα» της 

κυβέρνησης. 
 

Καταργούνται όλες οι νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν αναπροσαρμογή ή αύξηση των 

συντάξεων με διαφορετικό τρόπο, πέραν αυτού που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

(Άρθρο 14) 
 

 Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, κατόπιν καταβολής του 

προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε 

τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό – εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά, το ποσό που 

καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. (Άρθρο 8) 
 

 Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή 

εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα 

αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη (ποσοστό 

20%), στον ασφαλιστέο μισθό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Το 

συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι 

είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε 

παρέχεται έκπτωση 15%. (Άρθρο 15) 
 

 Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ των συνταξιούχων, 

καθορίζεται σε ποσοστό 6% και παρακρατείτε αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ποσά από τις 

εισφορές αλληλεγγύης. (Άρθρο 44) 
 

 Μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε σύνταξης κατά το μέρος που υπερβαίνει τις 

2.000 ευρώ (μικτές αποδοχές). Για την εφαρμογή του ανώτατου αυτού ορίου, λαμβάνονται 

υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό συνυπολογιζόμενης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και 

των Εισφορών Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων. Για την ίδια περίοδο, το άθροισμα του 

καθαρού ποσού του συνόλου των συντάξεων που δικαιούται κάθε συνταξιούχος οποιουδήποτε 

ασφαλιστικού φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, 

με εξαίρεση τα προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα αναπηρίας. Από 1.1.2019 υπόσχεται η 

κυβέρνηση ότι θα καταβάλλει τα τυχόν επιπλέον ποσά που θα δικαιούνται οι συνταξιούχοι. 

(Άρθρο 13) 
 

 Σε ότι αφορά τις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις: πέραν της υπαγωγής του Τομέα 

Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) στο Ε.Τ.Ε.Α. με 

προηγούμενους νόμους, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) που 

υπαγόμαστε ως πυροσβέστες, όπως και για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και 

Ναυτικού, απαγορεύεται οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση. (Άρθρο 47) 
 

 Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική 

ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, 

αυξάνεται σε ποσοστό 3,5% (από 3% που ίσχυε), επί των ασφαλιστέων αποδοχών. (Άρθρο 97) 
  

 Από 1.1.2016 παρακρατείτε αναδρομικά εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ, από τις επικουρικές 

συντάξεις των συνταξιούχων, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ποσά από τις εισφορές αλληλεγγύης. 

(Άρθρο 44) 
  

 Η επικουρική σύνταξη των ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Ε.Α. από την 1.1.2014 και μετά, καθορίζεται 

ως εξής: το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση το διανεμητικό 

σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη και 

δημογραφικά δεδομένα τα οποία στηρίζονται σε πίνακες θνησιμότητας και σε περίπτωση 

ελλειμμάτων ή αρνητικού αποτελέσματος στον τομέα εσόδων - εξόδων, θα λειτουργεί 

αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης αποκλείοντας κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων. 

Παράλληλα θα εκποιούνται περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου. 
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Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από 

την 1.1.2015 και μετά, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο 

τμημάτων: 
 

α) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 

υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 0,45% υπολογιζόμενου επί των συντάξιμων αποδοχών τους. 
 

β) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και μετά 

υπολογίζεται, σύμφωνα με το σύστημα των νέων ασφαλισμένων από 1.1.2014. Οι  εισφορές των 

ασφαλισμένων τηρούνται σε ατομικές μερίδες από 1.1.2014. (Άρθρο 96) 
 

 Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 

(Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β): α) του βασικού μισθού επί τα 

χρόνια ασφάλισης στο ταμείο, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον 

ακόλουθο τύπο: Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ. 
 

β) των λοιπών αποδοχών για τα οποία διενεργήθηκαν κρατήσεις, επί τα χρόνια ασφάλισης στο 

ταμείο, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος 

μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα Μ.β ανάλογα με το κατά περίπτωση 

επίδομα ή αποζημίωση): Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ. 
 

Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = μηνιαίο μέρισμα, Μ.α =α΄ υπομέρισμα, Μ.β = β΄ 

υπομέρισμα, ΒΜ = βασικός μισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές (ασφαλιστέες), ΧΣ = χρόνος 

συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης. 
 

Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου 

δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση των οργάνων του Ταμείου και του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως το γινόμενο του ετήσιου 

συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων 

αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, για να 

αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση (ρήτρα 

μηδενικού ελλείματος). 
 

Τα δικαιούμενα από το Μ.Τ.Π.Υ. μερίσματα όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί αναπροσαρμόζονται 

αναδρομικά από 1.1.2016 με βάση τον νέο τύπο υπολογισμού του μερίσματος. (Άρθρο 48) 
 

 Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές συντάξεις 

αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, εφόσον το άθροισμα κύριας και 

επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό 1300 ευρώ (μικτές αποδοχές).Για την 

εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων 

συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφορών Αλληλεγγύης. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και 

επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των 1.300 ευρώ, του 

υπερβάλλοντος ποσού, καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά. 

Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης δεν λαμβάνονται υπόψη τα 

επιδόματα αναπηρίας. (Άρθρο 96) 
 

 Το Ε.Τ.Ε.Α. μετονομάζεται σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» 

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), με 2 κλάδους, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών (Άρθρο 74). 
  

 Σε ότι αφορά τις μειώσεις στις εφάπαξ παροχές: στον κλάδο εφάπαξ παροχών του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εντάσσεται και το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) με τους 

Τομείς του, που υπαγόμαστε ως πυροσβέστες, όπως και τα περισσότερα Ταμεία που χορηγούν 

εφάπαξ παροχές. (Άρθρο 75) 

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται από 1.1.2014 και μετά, αλλά και για τους 

παλαιότερους ασφαλισμένους για το χρόνο που αφορά την ασφάλιση από 1.1.2014 και μετά, με 

βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. 
   

Το ποσό της εφάπαξ παροχής, που θα χορηγεί το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 

(Τ.Π.Δ.Υ.), ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα 

έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για 

τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και μετά και διαμορφώνεται ως εξής: 
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α) Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31.12.2013: για υπαλλήλους με εισφορά 

ύψους 4% επί των αποδοχών (στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι πυροσβέστες), η εφάπαξ 

παροχή αποτελείται από το γινόμενο του 60 % των αποδοχών στις οποίες έγιναν οι κρατήσεις, 

επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου 

δεκαδικού ψηφίου. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος 

των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα 5 τελευταία έτη πριν 

από την αποχώρηση από την υπηρεσία του, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το 

επίδομα αδείας, προσαυξανόμενες ετησίως κατά τη μη αρνητική ετήσια μεταβολή μισθών, η 

οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
 

β) Για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1.1.2014 και μετά: η εφάπαξ παροχή 

αποτελείται από το τμήμα που αναλογεί στα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και μετά και 

υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή 

κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από 1.1.2014 και μετά για κάθε 

ασφαλισμένο, τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της 

εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία 

αποχώρησης. Η συσσώρευση των εισφορών θα γίνεται με  πλασματικό ποσοστό επιστροφής, 

από την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων. Το τμήμα 

της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και μετά προκύπτει από 

τον παρακάτω τύπο: 
NDC                   α                  α 

      LS                       =     Σ Con j    Π   (l+gk) 
                        j=l                                                          k=j 

 

                                                                                        

             όπου                                                                       j 

             Con j : οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους 

             α: τα έτη συσσώρευσης εισφορών                                                              k                                                                                                                                                                                                                                                      

             gk: η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους     και υπολογίζεται  

                σύμφωνα με τον τύπο: 

                                                       {             (  ΣW k+l   -  ΣWK , 0) 

                                                 gk = {max     (           ΣWk                ),   l < k< α-1          

                                                        {             (              0,              )           k=α    

              όπου                                                                                                                                          k                                                                                                         

              ΣW   : η βάση υπολογισμού των εισφορών όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου το  έτος                                                                                         
                         

Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί μιας βάσης υπολογισμού εισφορών, πρέπει αυτή 

να μετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση εισφορών να λαμβάνεται 

υπόψη στον υπολογισμό του ετήσιου πλασματικού ποσοστού επιστροφής. 

Αυτοί που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν την 1.1.2014 το ποσό της εφάπαξ παροχής 

αποτελείται από δύο τμήματα και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 
 

                                     PRata                 α*                      α                                      α   
                                         LS           =   LS         +     Σ                 Con j     Π      (1+gk) 
                                                      old                  j = α*+ l                             k = j      
                 όπου  

 

                        α*   
                  LS           : τμήμα εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης πριν την 1η - 1 -2014,   

                             old        όπως αυτό αναλύθηκε παραπάνω  
                                                                                                    j                                                                                                     
                  Con j    : οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους  

                       α*       : τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2013    

                   α        : τα έτη ασφάλισης                                                                                  k                                                                                                                              

                   gk          : η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους  
 

Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για αποχωρήσεις από την υπηρεσία από 

1.9.2013 και μετά, σε όποιο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (12-5-2016), κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της 
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παροχής βάσει των παραπάνω διατάξεων.(Άρθρο 35) 
 

 Για την εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους δικαιούχους πυροσβέστες του Τομέα Πρόνοιας 

Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ.) του ασφαλιστικού μας Ταμείου 

(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), αλλά και όλων των τομέων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 

Ασφαλείας, αυτή υπολογίζεται και καταβάλλεται ως εξής: 
 

α) Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31.12.2014, υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

οικείες καταστατικές διατάξεις των Τομέων (δηλαδή όπως ίσχυε). 
 

β) Για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1.1.2015, υπολογίζεται 

αθροιστικά, για το μεν χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύμφωνα με τις οικείες 

καταστατικές διατάξεις των Τομέων (όπως ίσχυε) και για το δε χρόνο μετοχικής σχέσης από 

1.1.2015 και μετά, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων 

εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), σύμφωνα με τον παραπάνω μαθηματικό τύπο που 

ισχύει και για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.). (Άρθρο 35) 
 

Συμπερασματικά με τον αντιασφαλιστικό νόμο της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. : 
 

 Οι κύριες, επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ που θα απομείνουν μετά και τις νέες μειώσεις, 

θα περικόπτονται συνεχώς από τις ρήτρες μηδενικών ελλειμάτων και από την συνεχή απαλλαγή 

της χρηματοδότησης από το κράτος, τη μεγαλοεργοδοσία και τους επιχειρηματικούς και 

τραπεζικούς ομίλους, που ευθύνονται για τα ελλείματα των αποθεματικών του ασφαλιστικού 

συστήματος. Στόχος της πολιτικής της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η μετατροπή των περισσότερων συντάξεων σε επιδόματα 

φτώχιας, της τάξης των 300, 400 και το πολύ μέχρι 800 ευρώ. 
 

 Πέραν των περικοπών στις συντάξεις και τις προνοιακές παροχές, που προστίθενται πάνω στις 

παλιές μειώσεις που είχαν επιβληθεί αρχικά από το 2010, μειώνονται οι αναπηρικές συντάξεις, 

περιορίζονται οι συντάξεις χηρείας, καθώς και το Ε.Κ.Α.Σ. με προοπτική κατάργησης του. 
 

 Προωθείται ξανά η μετατροπή των τομέων πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε επαγγελματικά 

ταμεία, στη βάση και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επέκταση του ρόλου 

των ιδιωτικών ασφαλιστικών συστημάτων, που στόχο έχουν να παραδίδουν τα χρήματά μας 

απευθείας στους επιχειρηματίες και τις τράπεζες. 
 

 Μειώνεται το αφορολόγητο όριο και αυξάνονται οι άμεσοι φόροι, καθώς και τα χαράτσια 

(εισφορά αλληλεγγύης). 
 

 Επιπλέον, ακολουθεί η σύσταση του νέου μισθολογίου για τους ένστολους με νέες μεγάλες 

μειώσεις στους μισθούς μας, αλλά και νέα μέτρα που θα πλήξουν τα εργασιακά και 

συνδικαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων. 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Το σύνολο των ανατροπών που ψηφίστηκαν, θα αποκαλυφθεί όταν αρχίσει η εφαρμογή των 

μέτρων. Ο νόμος - λαιμητόμος, όπως χαρακτηρίστηκε από το εργατικό - λαϊκό κίνημα, έχει 

κατοχυρωθεί ως ένας νόμος ταξικός, αντιλαϊκός και βάρβαρος για τους εργαζόμενους και τα άλλα 

λαϊκά στρώματα. 
  

  Καμία ανοχή στις ψεύτικες υποσχέσεις, τα ευχολόγια και τις αυταπάτες που σπέρνει η 

κυβέρνηση για μελλοντικές αυξήσεις στις συντάξεις, συνδέοντας την ασφάλιση την περίθαλψη 

την πρόνοια, αλλά και τους μισθούς μας, με τα ματωμένα πλεονάσματα και την ανάπτυξη προς 

όφελος της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. 
 

  Η πολύμηνη μάχη, που έδωσαν οι εργαζόμενοι και ο λαός μας, με αιχμή το νόμο - λαιμητόμο 

για το Ασφαλιστικό, αφήνει παρακαταθήκη για καλύτερη οργάνωση του αγώνα ενάντια στα 

νέα μέτρα που έρχονται, αλλά και σ' αυτά που ψηφίστηκαν. 
 

  Αγώνα σε κοινή δράση με τα αγωνιστικά συνδικάτα όλων των εργαζομένων, τους αγρότες, τους 

επαγγελματίες και όχι ξεχωριστές ή μεμονωμένες – απομαζικοποιημένες κινήσεις, όπως πράττουν οι 

Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας, σε συνδυασμό και με τις 

αυταπάτες που σπέρνουν με τις διάφορες φάμπρικες αγωγών, για δήθεν δικαίωση μέσω των 

δικαστηρίων. 

Για την Ε.Α.Κ.Π.   

η Εκτελεστική Γραμματεία 


