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Αριθ. Πρωτ.: 1615       Αθήνα   9/1/2023 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 126331/28.12.2022 KYA των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β ΄6949) με την 

οποία ορίστηκε ο συντελεστής αύξησης από  1.1.2023 των κύριων συντάξεων 

(  7,75 % ),  εκδόθηκε η  με αρ. πρωτ. 350/3.1.2023  διευκρινιστική εγκύκλιος  

του Υφυπουργού  Εργασίας με την οποία  παρέχονται  αναλυτικές οδηγίες και 

διευκρινήσεις .  

Σημειώνουμε ότι το ανωτέρω ποσοστό  αύξησης  7,75% προκύπτει από 

το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος έτους 2022, το οποίο, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2023, 

ανέρχεται σε 5,6%, και του ποσοστού μεταβολής του Μέσου Ετήσιου 

Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2022, το οποίο, με βάση τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού 

Προϋπολογισμού έτους 2023, ανέρχεται σε 9,9%  διαιρούμενο δια του (2). 

Τα  κύρια σημεία   της   ως άνω   εγκύκλιου  που   αφορούν  και στους 

συνταξιούχους   τραπεζικούς είναι  τα παρακάτω: 

Κατ΄αρχήν η  αύξηση 7,75%  καταλαμβάνει κάθε  είδους κύρια  

σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου που καταβάλλεται από τον e-

ΕΦΚΑ και θα καταβληθεί στους συνταξιούχους τα τέλη Ιανουαρίου (με τη 

σύνταξη Φεβρουαρίου ) αναδρομικά  από 1.1.2023 . 

Ειδικότερα :  

mailto:ostoe@otenet.gr
http://www.ostoe.gr/
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Ι.  ΑΥΞΗΣΗ 7,75% ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΜΕΤΑ ΤΙΣ 

12/5/2016  

Η  ως άνω αύξηση εφαρμόζεται  στους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν  

μετά  τις 12/5/2016 με τις  διατάξεις  του  Ν. 4387/2016 ( ν. Κατρούγκαλου) 

εφόσον  η  αίτηση  σύνταξης  έχει  υποβληθεί μέχρι και τις  30.11.2022. 

 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ωστόσο και συνάδελφοι των οποίων η   αίτηση  

σύνταξης κατατέθηκε εντός του  2016, του  2017 και  2018. Όπως 

προβλέφθηκε στο αρ.94 παρ.2 του Ν.4387/2016 για αιτήσεις που 

κατατέθηκαν  εντός του  2016 εάν το ποσό της σύνταξης που απονεμήθηκε 

σύμφωνα με τον Ν.  4387/2016  υπολείπεται του ποσού  που  θα απονεμόταν 

με το  προισχύον  καθεστώς  (πριν  τον Ν. 4387/2016)  σε ποσοστό άνω του  

20%   τότε  το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται ως   προσωπική  διαφορά με 

ανάλογη εφαρμογή του αρ.14 παρ. 2 του Ν.  4387/2016), ενώ  για αιτήσεις 

που κατατέθηκαν  εντός   του  2017   καταβάλλεται  το  1/3  της   διαφοράς  

ως  προσωπική  διαφορά και  για αιτήσεις  που κατατέθηκαν το 2018   

καταβάλλεται το ¼  της   διαφοράς ως προσωπική   διάφορά.  

Σε αυτή   την περίπτωση  η αύξηση του  7,75 %   συμψηφίζεται  με την   ως 

άνω   θετική προσωπική   διαφορά  μέχρι  την εξάλειψή της.  Επομένως οι  

συνάδελφοι συνταξιούχοι αυτής  της κατηγορίας  με  θετική προσωπική    

διαφορά θα λάβουν  κατά  κύριο λόγο   λογιστική αύξηση και όχι  πραγματική.  

Αντίθετα,  οι συνταξιούχοι   μετά  τις 12.5.2016  με αρνητική προσωπική    

διαφορά,  ήτοι που έλαβαν αύξηση ( άμεσα και χωρίς  δόσεις)  στην κύρια 

σύνταξη τους  λόγω των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης  από 1.10.2019  

(βάσει  απόφασης ΣτΕ και   Ν. 4670/2020)  θα  λάβουν  πραγματική   αύξηση  

ύψους  7,75 %  κατά τα ανωτέρω. 

 Επίσης , στην περίπτωση που με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης από  

1.10.2019  η ανταποδοτική κύρια σύνταξη μειωθεί  τότε  δημιουργείται μια 

ιδιόμορφη προσωπική   διαφορά  - που δεν συμψηφίζεται -  όμως με τις 

αυξήσεις των συντάξεων  κα  επομένως και οι συνταξιούχοι  αυτής της 

κατηγορίας μετά  τις 12.5.2016  θα λάβουν την   αύξηση του   7,75 % . 
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ΙΙ. ΑΥΞΗΣΗ   ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΠΡΙΝ  ΤΙΣ  

12/5/2016 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΔΙΑΦΟΡΑ 

Πραγματική αύξηση   ύψους  7,75 % θα  λάβουν οι συνταξιούχοι τραπεζικοί, 

που συνταξιοδοτήθηκαν πριν  τις 12/5/2016,  των  οποίων η  κύρια σύνταξη  

έχει   αρνητική προσωπική  διαφορά  (κυρίως συνταξιούχοι  των  ειδικών   

ταμείων).    Η αρνητική αυτή προσωπική    διαφορά αποτελεί αύξηση της 

ανταποδοτικής κύριας σύνταξης μετά  τον  επανυπολογισμό του νόμου 

Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016)- η οποία καταβάλλεται τμηματικά  σε  5 δόσεις  

( μια κάθε  έτος από  την  1.1.2019 έως και τις  31.12.2023  ) και   δεν 

συμψηφίζεται με την  αναπροσαρμογή – αύξηση των συντάξεων.  

Επομένως , οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας θα  λάβουν μαζί με την 

δόση της  ως άνω αύξησης από τον  επανυπολογισμό  και την πραγματική 

αύξηση ύψους 7,75 %. Ειδικές Περιπτώσεις αναφέρονται στην εγκύκλιο. 

Επίσης ,  στην περίπτωση  που  οι  συντάξεις  αυτής της κατηγορίας   έχουν  

και  περαιτέρω αύξηση λόγω  των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης  του 

Ν. 4670/2020 δημιουργείται μια νέα αρνητική προσωπική διάφορά που 

καταβάλλεται και αυτή σε  δόσεις από 1.10.2019  έως  1.1.2024  και  εξής.  

Επομένως η δόση  αυτής της  αύξησης   (Ν.4670/2020) καταβάλλεται  μαζί 

με την δόση της παραπάνω  αύξησης   (Ν.4387/2016)  καθώς και με την  

αύξηση του 7,75 %   

 

ΙΙΙ. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ  12.5.2016 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Στις  κύριες συντάξεις  που  έχουν μεγάλη θετική προσωπική  διαφορά 

(κυρίως  συνταξιούχοι του τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ με λίγα χρόνια ασφάλισης) 

προκύπτουσα  από τον επανυπολογισμό του Ν. 4387/2016  αρ.14 & 33 και 

από την  αύξηση των  ποσοστών αναπλήρωσης του Ν.4670/2020 (νέα 

προσωπική   διαφορά ), η  αύξηση  7,75%   θα   συμψηφιστεί  με την θετική 

προσωπική  διαφορά  και  είτε θα την μειώσει είτε θα την εξαλείψει, 
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προκειμένου να ληφθούν μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων.  Επομένως  στην 

περίπτωση  αυτή η αύξηση θα είναι στην ουσία μόνο λογιστική.  

Στις  κύριες  συντάξεις που  έχουν μικρή θετική  προσωπική    διαφορά η  ως 

άνω αύξηση θα καλύψει την προσωπική διαφορά και οι κύριες αυτές 

συντάξεις  θα λάβουν   αύξηση αλλά μικρότερη  του   7,75 % . 

 

ΙV. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ    ΑΠΟ   1.1.2023 

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 

Oι συντάξεις με έναρξη καταβολής σύνταξης την  1.1.2023  δεν θα αυξηθούν   

με βάση τον συντελεστή  αύξησης   της παρ.4   του α.14 του Ν. 4387/20916  

(7,75%) αλλά θα αυξηθούν λόγω  της αναπροσαρμογής των  συντάξιμων 

αποδοχών   από  1.1.2023  και μέχρι  το  έτος 2024, σύμφωνα με την  μεταβολή  

του  ετήσιου    γενικού δείκτη   τιμών καταναλωτή  της  ΕΛΣΤΑΤ, που  θα   

βελτιώσει   την  αναπροσαρμογή     των συντάξιμων αποδοχών   όλων των   

ετών  της κρίσιμης   για τον  υπολογισμό της σύνταξης περιόδου,   ήτοι από 

το   2002 και εξής με   συνέπεια  την  αύξηση και  των άνω  συντάξεων.   

V. ΑΥΞΗΣΗ   ΕΘΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 413,76 € 

Η  εθνική  σύνταξη  αυξάνεται   και  διαμορφώνεται πλέον   σε  413,76€  

έναντι  των   384 € που  ανερχόταν μέχρι  τις  31.12.2022  για   20  έτη 

ασφάλισης. 

Στην περίπτωση  ασφάλισης  με  λιγότερα από 20  έτη  η  εθνική   σύνταξη  

διαμορφώνεται ως εξής:  

ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2022 

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1-1-

2023 (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 7,75%) 

15 345,60 372,38 

16 353,28 380,66 

17 360,96 388,93 

18 368,64 397,21 

19 376,32 405,48 

20 384,00 413,76 
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VI. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΣΤΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Όπως  διευκρινίζεται  στην πρόσφατη  εγκύκλιο του Υπουργείου   η αύξηση 

7,75% θα χορηγηθεί και στους συναδέλφους  συνταξιούχους τραπεζικούς  

προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος προερχόμενους από το ΕΤΑΤ 

(τ.ΤΕΑΠΕΤΕ, τ.ΤΑΠΤΠ, τ.ΛΑΚ) υπολογιζόμενη στο 50% της 

καταβαλλόμενης προσυνταξιοδοτικής παροχής. 

VII. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  

Αντίθετα οι επικουρικές συντάξεις δεν θα αυξηθούν καθώς  

αναπροσαρμόζονται  με βάση ειδικό μηχανισμό που προβλέπεται στην 

σχετική υπ’ αριθ. 17537/989/6.5.2020 Υπουργική  Απόφαση του  

Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  Σύμφωνα  άλλωστε με 

το αρ. 96  παρ. 1   του Ν. 4387/2016  και το αρ. 44  του  Ν. 4670/2020 οι  

επικουρικές  συντάξεις αναπροσαρμόζονται – αυξάνονται ΜΟΝΟ εφόσον 

αφαιρεθούν τα  έξοδα από  τα έσοδα  και το  αποτέλεσμα  δεν  είναι 

αρνητικό. 

VIII. ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ  

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΡ. 29  ΤΟΥ Ν.  3986/2011. 

Η αύξηση    ύψους   7,75 % εφαρμόζεται   στο μικτό  ποσό ( προ κρατήσεων 

και φόρου) της σύνταξης  με αποτέλεσμα  να αυξάνονται ταυτόχρονα και οι 

κρατήσεις  (όπως η   κράτηση του αρ.  44  του Ν. 3986/2011- εισφορά 

αλληλεγγύης ). 

Αντίθετα,   από 1.1.2023 η  παρακράτηση  του αρ. 29 του Ν.  3986/2011(η 

φορολογική ειδική  εισφορά αλληλεγγύης  των συνταξιούχων)  καταργείται. 

ΙΧ. ΑΥΞΗΣΗ  ΑΝΩΤΑΤΟΥ  ΟΡΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Επίσης  με  βάση τα ανωτέρω,  το  ανώτατο όριο για τις κύριες συντάξεις,  

αυξάνεται από 1.1.2023 αυτόματα σε 4.965,12 €,  έναντι  των 4.608 € που 

ίσχυε  μέχρι τις  31.12.2022, ενώ το ανώτατο όριο για τις επικουρικές 

συντάξεις, αυξάνεται από 1.1.2023 αυτόματα σε 1.489,54 € έναντι των 

1.382,4 € που  ίσχυε  μέχρι τις  31.12.2022.  
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Χ. ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

Αύξηση στην  κύρια σύνταξη τους  θα  λάβουν και οι  απασχολούμενοι 

συνταξιούχοι όπως   κάθε συνταξιούχος κύριας σύνταξης κατά  τα ανωτέρω. 

Η αύξηση    θα υπολογιστεί στο πλήρες ποσό της κύριας  σύνταξης, το οποίο 

θα  περιοριστεί   με  βάση  το ποσοστό μείωσης  του αρ. 20  του Ν. 4387/2016 

και  του   αρ. 27  του Ν.4670/2020  λόγω  της απασχόλησης του  συνταξιούχου.  

 

ΧΙ. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΧΗΜΑΤΟΣ Η΄  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ -  ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΟΓΑ – 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ - ΤΟΥ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  ΑΠΟΛΥΤΟΥ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  

Λόγω της αύξησης  της  εθνικής σύνταξης κατά τα ανωτέρω αυξάνεται και το 

κατώτατο   όριο   της   σύνταξης  λόγω θανάτου σε ποσό  ύψους   413,76€. 

Ενώ το κατώτατο όριο  της σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή 

επαγγελματικής νόσου  διαμορφώνεται πλέον σε  827,52€  έναντι του ποσού 

των   768€ που ίσχυε μέχρι  31.12.2022 

Επίσης από 1.1.2023  αυξάνεται η  βασική   σύνταξη του  ΟΓΑ  και η  σύνταξη 

του ανασφάλιστου  υπερήλικα  στο ποσό των  387,90€ έναντι του ποσού των    

360 € που ίσχυε μέχρι τις 31.12.2022, αλλά και το επίδομα απολύτου 

αναπηρίας  αφού ως  βάση υπολογισμού του λαμβάνεται το ποσό της  

σύνταξης με ανώτατο όριο  επιδόματος όμως  τα  671,40€. 

 

ΧΙΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - EΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ   

Αντίθετα δεν αυξάνονται οι ήδη καταβαλλόμενες  στις  31.12.2022 προσωρινές 

συντάξεις και  προκαταβολές σύνταξης,  αλλά ούτε και   για  το εξωιδρυματικό  

επίδομα,  καθώς  ως βάση υπολογισμού  του  έχει  το ημερομίσθιο του 

ανειδίκευτου  εργάτη  όπως έχει διαμορφωθεί στις  31.12.2011. 
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XIII. Τέλος  ενημερωτικά σημειώνουμε ότι  οι   αυξήσεις που  πολλοί 

συνάδελφοι  συνταξιούχοι τραπεζικοί (συνταξιοδοτηθέντες πριν τις  

12.5.2016)   είδαν στις  συντάξεις τους μηνός   Ιανουαρίου   2023  (πίστωση  

τέλη  Δεκεμβρίου 2022)  αφορούσαν είτε την  καταβολή του 1/5  της αύξησης 

από τον επανυπολογισμό των συντάξεων το έτος 2019 κατ’ εφαρμογή του Ν. 

4387/2016 είτε / και την κατάργηση της  φορολογικής κράτησης του αρ.29  

του Ν.3986/2011 (εισφορά   αλληλεγγύης και αυτό καταλαμβάνει και τους 

μετά τις 12.5.2016  συνταξιοδοτηθέντες) είτε την καταβολή του 1/5 της 

αύξησης από τον  επανυπολογισμό των συντάξεων  (με  30 έτη ασφάλισης και  

άνω) που έλαβε  χώρα μετά την έκδοση της  υπ΄ αριθμ. 1890/2019   απόφασης   

της Ολομέλειας  ΣτΕ επί  Αίτησης ακύρωσης της ΟΣΤΟΕ. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΟΕ 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ   ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ 
 

 

 

 

 


