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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ                            
& ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12
Ταχ. Κώδικας: 10677 Αθήνα
Πληροφορίες :Σ.Καραλή
Τηλέφωνο: 210 3891167
Φαξ: 2103803476
Ε-mail: tm.mitr.synt@efka.gov.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
(ως προς τη διεύθυνση και το e-mail του 

παραλήπτη)

Διεκπεραίωση με Ηλ. Ταχυδρομείο 

Αθήνα,      16/6/2021

ΠΡΟΣ:
Τον Σύλλογο Εργαζομένων & 
Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας 
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ευπόλιδος 8, 10552, Αθήνα
e-mail: info@ionikienotita.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Τοπικό Υποκ/μα Ασφ/νων Ταμείων 
και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, 
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ
Δραγατσανίου 8, 10559 Αθήνα
e-mail: asf.trapezon@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ζητάμε διευκρινίσεις για τον επανυπολογισμό των συντάξεων όσον αφορά την 
αναγωγή της αρνητικής προσωπικής διαφοράς σε μεικτή βάση για λογιστικούς λόγους 
στην ανάλυση της μηνιαίας πληρωμής»

Σχετ.  1)Το  με αρ. πρωτ. 15/24-9-2020  έγγραφό σας, που μας διαβιβάστηκε με το 377766/4633/29-9-2020
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων
        2) To με αρ. πρωτ. 352233/30-12-2020 έγγραφό μας 

Σε απάντηση του υπ’αρίθμ.1 σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με τα ποσά συντάξεων που 
εμφανίζονται στο ενημερωτικό σημείωμα των μελών του Συλλόγου σας, από 1/1/2019, 
γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

1. Από 1/1/2019 όλες οι κύριες συντάξεις  που καταβάλλονταν ή ήταν καταβλητέες στις 
12.5.2016 από όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης (πλην τ. ΟΓΑ), που εντάχθηκαν στον 
ΕΦΚΑ, επανυπολογίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του Ν. 
4387/2016 και της ΚΥΑ με αρ. οικ. 26083/887/7.6.2016 (ΦΕΚ Β΄1605) και 
καθορίστηκαν τα νέα μεικτά ποσά σύνταξης που αναλογούν στην Εθνική Σύνταξη, 
Ανταποδοτική Σύνταξη και στην Προσωπική Διαφορά.

2. Για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς συγκρίνεται το καθαρό προ φόρου ποσό 
σύνταξης με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, με το καθαρό προ φόρου ποσό με 
βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.  

a.   Στις περιπτώσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης  σύνταξης (παλαιό ποσό 
σύνταξης), είναι μεγαλύτερο του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της 
αναπροσαρμογής, δηλαδή η διαφορά είναι θετική, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να 
καταβάλλεται στον συνταξιούχο  ως προσωπική διαφορά και μετά την 1/1/2019.
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b. Στις περιπτώσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μικρότερο του 
ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, δηλαδή η διαφορά 
είναι αρνητική, τότε το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης (παλαιό ποσό 
σύνταξης) προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς (1/5), σταδιακά 
και ισόποσα, εντός πέντε ετών από 1/1/2019.

3. Οι ανωτέρω υπολογισμοί του επανυπολογισμού της σύνταξης, απεικονίζονται στο 
ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων, στην ενότητα «Επανυπολογισμός Σύνταξης 
Ν.4387/2016» και αναλυτικά ως ακολούθως:

α) Στην αριστερή στήλη αποτυπώνεται το παλαιό ποσό σύνταξης του κάθε συνταξιούχου, όπως 
διαμορφώνεται με τις κρατήσεις το οποίο καταλήγει στο παλαιό προ φόρου ποσό σύνταξης 
(παλαιό καταβαλλόμενο).

β) Στη δεξιά στήλη αποτυπώνεται το ποσό σύνταξης όπως διαμορφώθηκε μετά τον 
επανυπολογισμό των άρθρων 14 και 33 του Ν. 4387/2016 (Εθνική και Ανταποδοτική) με τις 
υποκείμενες κρατήσεις του και επίσης καταλήγει στο νέο προ φόρου ποσό σύνταξης.

γ) Η αφαίρεση του νέου προ φόρου ποσού από το παλαιό προ φόρου ποσό καθορίζει την 
προσωπική διαφορά σύνταξης και απεικονίζεται στο τέλος της δεξιάς στήλης. 

δ) Στην ενότητα «Ανάλυση Μηνιαίας Πληρωμής» εμφανίζονται τα ποσά της νέας σύνταξης 
όπως διαμορφώνονται με την προσθήκη θετικής ή αρνητικής προσωπικής διαφοράς και οι 
κρατήσεις που αναλογούν ή τυχόν άλλες προσωποποιημένες κρατήσεις του συνταξιούχου και  
καταλήγουν στο καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης.

4. Όσον αφορά στα ερωτήματα σας, για  την αναγωγή της προσωπικής διαφοράς σε μεικτή 
βάση που εμφανίζεται στα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων με αρνητική προσωπική 
διαφορά και γιατί δεν προέκυψε αύξηση στο καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης, διευκρινίζονται 
τα ακόλουθα:

I. Στα ενημερωτικά σημειώματα του 1/2019, υπήρξε αστοχία στην αποτύπωση 
των κρατήσεων και για τον λόγο αυτό αποσύρθηκαν αμέσως. Η αστοχία 
αφορούσε στον υπολογισμό των κρατήσεων των Ν.3863/10, Ν.3986/11 και του 
κλάδου ασθενείας, καθόσον υπολογίζονταν σε λανθασμένη βάση ποσών 
σύνταξης. Συγκεκριμένα, στην ενότητα «Ανάλυση Μηνιαίας Πληρωμής» 
αθροίζονταν λανθασμένα το καθαρό ποσό της αρνητικής προσωπικής διαφοράς 
με τις μεικτές αποδοχές Εθνικής και Ανταποδοτικής σύνταξης (ανόμοια ποσά). 
(Να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι η αρνητική προσωπική διαφορά που 
προκύπτει από τον επανυπολογισμό (Ενότητα Επανυπολογισμού), αντιστοιχεί σε 
καθαρό ποσό σύνταξης, δεδομένου ότι έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις.) Έπειτα από 
τα ανωτέρω, προέκυψε η ανάγκη να γίνει αναγωγή της συνολικής καθαρής 
Προσωπικής Διαφοράς σε μεικτή, ώστε να προστίθενται ομοειδή ποσά. Στη 
συνέχεια, για την εξεύρεση του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης, αφαιρούνται 
από το σύνολο των μεικτών αποδοχών τα 4/5 αυτής (για το 2019 κ.ο.κ.) και στο 
εναπομείναν ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούται ο συνταξιούχος 
(ανάλογα με το έτος) υπολογίζονται οι αναλογούσες κρατήσεις.

II. Αναφορικά με την αύξηση του ποσού σύνταξης που αναφέρεστε, σύμφωνα με 
τις προαναφερόμενες διατάξεις του επανυπολογισμού των συντάξεων, σε ύπαρξη  
αρνητικής προσωπικής διαφοράς, στον συνταξιούχο θα πρέπει να καταβληθεί 
το παλαιό προ φόρου ποσό, συν  το 1/5 της προσωπικής διαφοράς για 
το 2019, τα 2/5 αυτής για το 2020 κ.ο.κ.. Συνεπώς, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, ουδείς συνταξιούχος μπορεί να λάβει μεγαλύτερη σύνταξη από ότι 
ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4387/2016. Έτσι λοιπόν, προκύπτει ότι από τον 
επανυπολογισμό των συντάξεων όλοι οι συνταξιούχοι με αρνητική προσωπική 
διαφορά λαμβάνουν το παλαιό προ φόρου ποσό σύνταξης συν την αναλογούσα 
προσωπική διαφορά (1/5, 2/5, κ.ο.κ.) ανεξάρτητα από το ύψος των κρατήσεων. 
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Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

                                                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
                                                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
                                                                                              ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

                                                                                            Α.Α.

                                                                                                        ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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