Πίνακες περικοπών κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφάπαξ βοηθημάτων και
δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας
από το 2010 και εφεξής
I.
ν.3863/10
άρθρο 38
(ΦΕΚ 115,
Α΄)
Εισφορά
Αλληλεγγύης
Συντ/χων
από
1.8.2010
αφορά
άθροισμα
κύριων
συντάξεων
ν.3986/11
άρθρο 44
παρ. 10
(ΦΕΚ 152,
Α΄)
από
1.8.2011
αφορά
άθροισμα
κύριων
συντάξεων
ν.3986/11
άρθρο 44
παρ. 11
(ΦΕΚ 152,
Α΄)

από
1.8.2011
αφορά
άθροισμα
κύριων
συντάξεων

3%
για
συντάξεις
από
1,400.01 €
έως
1,700.00 €

4% για
συντάξεις
από
1,700.01 €
έως
2,000.00 €

Μειώσεις κύριων συντάξεων.
5%
για
συντάξεις
από
2,000.01 €
έως
2,300.00 €

6% για
συντάξεις
από
2,300.01 €
έως
2,600.00 €

7% για
συντάξεις
από
2,600.01 €
έως
2,900.00 €

8% για
συντάξεις
από
2,900.01 €
έως
3,200.00 €

9%
για
συντάξεις
από
3,200.01 €
έως
3,500.00 €

10% για
συντάξεις
από
3,500.01 €
και άνω

Εξαιρέσεις: οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό
Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, και
οι συνταξιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α` 165), που λαμβάνουν
προσαύξηση της σύνταξης τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.
Τα παρακρατούμενα ποσά αποτελούν έσοδα του ΑΚΑΓΕ.
3%
για
συντάξεις
από
1,400.01 €
έως
1,700.00 €

6% για
συντάξεις
από
1,700.01 €
έως
2,000.00 €

7%
για
συντάξεις
από
2,000.01 €
έως
2,300.00 €

9% για
συντάξεις
από
2,300.01 €
έως
2,600.00 €

10% για
συντάξεις
από
2,600.01 €
έως
2,900.00 €

12% για
συντάξεις
από
2,900.01 €
έως
3,200.00 €

13% για
συντάξεις
από
3,200.01 €
έως
3,500.00 €

14% για
συντάξεις
από
3,500.01 €
και άνω

Εξαιρέσεις: οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό
Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, και
οι συνταξιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α` 165), που λαμβάνουν
προσαύξηση της σύνταξης τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.
Τα παρακρατούμενα ποσά αποτελούν έσοδα του ΑΚΑΓΕ.
6% για
8%
για 10% για
συντάξεις συντάξεις
συντάξεις
από
από
από
1,700.01 € 2,300.01 € 2,900.01
έως
έως
€ και άνω
2,300.00 € 2,900.00 €
Για συνταξιούχους που δεν έχουν
συμπληρώσει το 60ό έτος της
ηλικίας – επιπλέον της εισφοράς
της παρ. 10
Εξαιρέσεις:
1.όσοι
αποστρατεύθηκαν
με
πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή έχουν
συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης
λύσης της εργασιακής σχέσης, πλην
εκείνων που συνταξιοδοτούνται από
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
αρμοδιότητας
του
Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

1

2. οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή
γήρατος
που
λαμβάνουν
το
Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή το
Επίδομα απολύτου Αναπηρίας του
άρθρου 42 του
ν. 1140/1981
(Α` 68), όπως ισχύει, και της παρ. 2
του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α`
165) ή το επίδομα ανικανότητας του
άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α`
210) ή πρόκειται για θύματα
τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων
συμβάντων, καθώς και ορφανικές
οικογένειες αυτών.
(τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του
ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14, Α΄).

ν.4024/11
άρθρο 2
παρ. 1
(ΦΕΚ 226,
Α΄)
από
1.11.2011
(αφορά
κύρια
σύνταξη)

Τα
παρακρατούμενα
ποσά
αποτελούν έσοδα του ΑΚΑΓΕ.
μείωση κατά 40% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των
1.000,00 €
Για συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας – πέραν των
ανωτέρω εισφορών.
Τα παρακρατούμενα ποσά αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα.
Εξαιρέσεις: 1. οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό
επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α΄) και
του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α΄), τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων
συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, οι συνταξιούχοι του ν. 3185/2003 (Φ.Ε.Κ. 229,
Α΄), του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. 48, Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της
παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Φ.Ε.Κ. 129, Α΄), καθώς και όσοι έχουν
συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς των υπερβαρέων, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τριάντα
πέντε (35) τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης και οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ.
2. με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14, Α΄), εξαιρούνται της
ανωτέρω μείωσης και: α. οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το
δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλλά
συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, β. οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των
οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164, Α`)
και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α`), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί,
τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότηση τους.

ν.4024/11
άρθρο 2
παρ. 2
(ΦΕΚ 226,
Α)
από
1.11.2011
(αφορά
κύρια
σύνταξη)

μείωση κατά 20% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των
1.200,00 €
Για συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας – πέραν των ανωτέρω
εισφορών.
Τα παρακρατούμενα ποσά αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα.
Εξαιρέσεις: 1. οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό
επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α΄) και
του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α΄), τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων
συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, καθώς και οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του
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ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994.
2. με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14, Α΄), εξαιρούνται της
ανωτέρω μείωσης και: α. οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το
δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλλά
συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, β. οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των
οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164, Α`)
και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α`), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί,
τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότηση τους.
ν.4051/12
άρθρο 6
παρ. 1
(ΦΕΚ 40, Α΄)

μείωση κατά 12% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των
1.300,00 €, πλην ΝΑΤ.
Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο ποσό της
κύριας σύνταξης, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2011.

από
1.1.2012

Τα παρακρατούμενα ποσά αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα.

(αφορά
άθροισμα
κύριων
συντάξεων)

Εξαιρέσεις: 1. οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό
επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α΄) και
του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α΄), τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων
συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, καθώς και οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του
ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994.
2. με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14, Α΄), εξαιρούνται της
ανωτέρω μείωσης και: α. οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το
δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλλά
συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, β. οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των
οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164, Α`)
και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α`), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί,
τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότηση τους.
(ο ν. 4051.2012 παραπέμπει στις εξαιρέσεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.)

ΥΑ 476/2012
μείωση κατά 7% των καταβαλλόμενων ποσών συντάξεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
(ΦΕΚ 499,
Β΄)
Τα παρακρατούμενα ποσά αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα.
από
1.1.2012

Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο ποσό της κύριας
σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 3863/2010 (Α` 115), της
εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α` 152) και της μείωσης των κύριων
συντάξεων του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α` 226).
Εξαιρέσεις: 1. οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό
επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α΄) και
του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α΄), τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων
συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, καθώς και οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του
ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994.
2. με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14, Α΄), εξαιρούνται της
ανωτέρω μείωσης και: α. οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το
δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλλά
συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, β. οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των
οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164, Α`)
και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α`), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί,
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τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότηση τους.
(η ΥΑ 476/2012 παραπέμπει στις εξαιρέσεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ν.4093/12
(Α΄222)
άρθρο
πρώτο παρ.
ΙΑ
υποπαρ. ΙΑ5
περ.1
από
1.1.2013
αφορά
άθροισμα
όλων των
συντάξεων

η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 € από
οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία μειώνονται ως εξής:
α. για ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων από 1.000,01 € έως 1.500,00 €: μείωση 5%
στο σύνολο του ποσού. Το εναπομείναν ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 €.
β. για ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων από 1.500,01 € έως 2.000,00 €: μείωση 10%
στο σύνολο του ποσού. Το εναπομείναν ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 €.
γ. για ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων από 2.000,01 € έως 3.000,00 €: μείωση 15%
στο σύνολο του ποσού. Το εναπομείναν ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 €.
δ. για ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων από 3.000,00 € και άνω: μείωση 20% στο
σύνολο του ποσού. Το εναπομείναν ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 €.
Το ποσό της μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελεί έσοδο του
οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα.
Τα παρακρατούμενα ποσά αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα.
Εξαιρέσεις: με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 της από 19.11.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 229, Α΄),
οι οποίες αντικατέστησαν το τελευταίο εδάφιο της περ. 1, υποπαράγραφος ΙΑ5: εξαιρούνται
των ανωτέρω μειώσεων όσοι λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικο επίδομα των παρ. 1 και 2
του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α` 68), όπως ισχύουν. Η από 19.11.2012 ΠΝΠ κυρώθηκε με το
άρθρο 34 παρ. 4 του ν.4111/2013 (Α΄ 18).

II.

Μειώσεις επικουρικών συντάξεων

α. Μειώσεις & ειδική εισφορά επικουρικών συντάξεων
ν. 3986/2011
άρθρο 44
παρ.13α
(Α΄ 152)
Ειδική
Εισφορά
Συντ/χων
Επικουρικής
Ασφάλισης
από
1.9.2011

3% για
συντάξεις
από
300,01 €
έως
350,00 €

4% για
συντάξεις
από
350,01 €
έως
400,00 €

5% για
συντάξεις
από
400,01 €
έως
450.00 €

6% για
συντάξεις
από
450,01 €
έως
500,00 €

7% για
συντάξεις
από
500,01 €
έως
550,00 €

8% για
συντάξεις
από
550,01 €
έως
600,00 €

9% για
συντάξεις
από
600,01 €
έως
650,00 €

10% για
συντάξεις
από
650,01 €
και άνω

Αφορά: τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς
και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία χορηγούν επικουρικές
συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής
ασφάλισης σε ΦΚΑ, καθώς και το ΜΤΠΥ.
Σημείωση: Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της
εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 €).
Τα παρακρατούμενα ποσά αποδίδονται σε ειδικό Λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ για την κάλυψη
ελλειμμάτων φορέων επικουρικής ασφάλισης και από 1.1.2015 μεταφέρονται στον ΑΚΑΓΕ
και αποτελούν έσοδό του.

Εξαιρέσεις: οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα του άρθρου 42 του
ν.1140/1981 (Α΄68), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παρ.3 του άρθρου 42 του
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ν.1140/1981, όπως ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α` 165), που
λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

ν. 4024/2011
άρθρο 2
παρ. 3 & 4
(Α΄ 226)
από
1.11.2011

(Παρ. 3) Μείωση κατά ποσοστό 30% στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ του τμήματος της
μηνιαίας επικουρικής σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ.
(Παρ. 4) Μείωση κατά ποσοστό 15%, του ποσού της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης που
χορηγείται στους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, των
Τομέων « ΤΕΑΠ-ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ» «ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
ΤΑΥΤΕΚΩ και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που λαμβάνουν μόνο επικουρική σύνταξη.
Μείωση κατά ποσοστό 20%, του ποσού του μηνιαίου μερίσματος που χορηγείται στους
συνταξιούχους του Μ.Τ.Π.Υ..
Τα παρακρατούμενα ποσά αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα.
Σημειώσεις:
1) Οι ανωτέρω φορείς έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ με το άρθρο 36 του ν.4052/2012 .
2) Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011,
προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης.
Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή στο ποσό της επικουρικής σύνταξης που απομένει
μετά την αφαίρεση του ποσού της ειδικής εισφοράς επέρχεται η ανωτέρω κατά φορέα-τομέα
ποσοστιαία μείωση.
3) Ειδικά για το Μ.Τ.Π.Υ., το τμήμα του μηνιαίου μερίσματος που, μετά τις ανωτέρω
παρακρατήσεις (της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης και της
ποσοστιαίας μείωσης του 20%), υπερβαίνει τα 500 ευρώ μηνιαίως, μειώνεται κατά ποσοστό
50%.
Εξαίρεση (ν. 4075/2012, άρθρο 26 παρ. 9):
Από 1.1.2012 εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης του ν. 4024/2011 οι μερισματούχοι του
ΜΤΠΥ που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 1897/1990 (Α΄12) και του άρθρου
6 του ν. 3620/2007 (Α΄276).

ν. 4051/2012
άρθρο 6
παρ. 2 - 5
(Α΄ 40)
από
1.1.2012

Για τις συντάξεις έως 250 ευρώ, μείωση κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της
σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ.
Για τις συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ, μείωση κατά ποσοστό 15% στο συνολικό
ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του
ποσού των 225 ευρώ.
Για τις συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω, μείωση κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό.
Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του
ποσού των 255 ευρώ.
Αφορά:
α) το τ. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),
β) τους τ. Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),
γ) το τ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού
«ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,
δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ),
ε) τους τ. Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και
στ) τoν Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ κατ’ επικουρική ασφάλιση.
Τα παρακρατούμενα ποσά αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα (νυν ΕΤΕΑ).
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Σημείωση:
• Οι ανωτέρω φορείς έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
(ΕΤΕΑ) με το άρθρο 36 του ν.4052/2012 και με το άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου της 31.12.2012 (Α΄256), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν.4147/2013 (Α΄98).
• Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012
επικουρικής σύνταξης, δηλαδή το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που εναπομένει
μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής
Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και τις μειώσεις των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπου αυτές προβλέπονται.
Εξαιρέσεις:
• οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό
επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 και του
άρθρου 30 του ν. 2084/1992,
• τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές
οικογένειες αυτών,
• οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.2227/1994, δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, οι
μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν
σύνταξη με βάση τον ν. 612/1977, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό
επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση
κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέρφια και σύζυγοι αναπήρων, καθώς και τα
συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική
υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες,
• οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να
συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004, αλλά
συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω
γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο
ν. 612/1977 και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981, όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί,
τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότηση τους (άρθρο 25, παρ.1
ν.4038/2012).

β. Μειώσεις συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΑΤ & ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)
ν. 4024/2011 (Α΄ 226)
άρθρο 2 παρ. 1, 2, 3, 4 & 7
ν. 4051/2012 (Α΄ 40)
άρθρο 6 παρ. 1 & 2

Το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται
από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος υπόκειται στις μειώσεις των κύριων συντάξεων και το υπόλοιπο
50% στις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων.
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γ. Μειώσεις συντάξεων (άθροισμα κύριας και επικουρικής)
ν.4093/12
(Α΄ 222)
Παρ. ΙΑ5
περ.1
από
1.1.2013

5%
για
ποσό
σύνταξης
ή
αθροίσματος από
1.000,01έως
1.500,00 ευρώ.

10%
για
ποσό
σύνταξης
ή
αθροίσματος
από
1.500,01έως 2.000,00
ευρώ.

15%
για
ποσό
σύνταξης
ή
αθροίσματος
από
2.000,01έως 3.000,00
ευρώ.

20%
για
σύνταξης
αθροίσματος
3.000,01ευρώ
άνω.

ποσό
ή
από
και

Το
ποσό
που
εναπομένει μετά
την μείωση αυτή
δεν μπορεί να
υπολείπεται των
1.000,01 ευρώ.

Το
ποσό
που
εναπομένει μετά την
μείωση αυτή δεν
μπορεί
να
υπολείπεται
των
1.425,01 ευρώ

Το
ποσό
που
εναπομένει μετά την
μείωση αυτή δεν
μπορεί
να
υπολείπεται
των
1.800,01 ευρώ

Το
ποσό
εναπομένει μετά
μείωση αυτή
μπορεί
υπολείπεται
2.550,01 ευρώ

που
την
δεν
να
των

Αφορά: όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο καθώς και το ΜΤΠΥ.

ι

Σημειώσεις:
1. Οι ανωτέρω μειώσεις αφορούν τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις καθώς και όσες θα
χορηγηθούν από 1.1.2013 και εφεξής από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής
ασφάλισης και το Δημόσιο.
2. Οι ανωτέρω μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται μεμονωμένες
ή αθροιστικά (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ)
και για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος-αναπηρίας-θανάτου).
3. Η μείωση γίνεται στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης ή του
αθροίσματος των κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριας και επικουρικής
σύνταξης ή μερίσματος που το άθροισμά τους υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ κατά
μήνα.
4. Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31.12.2012 ποσό
σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων μετά τις μειώσεις και τις παρακρατήσεις
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
5. Το ποσό της ανωτέρω μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και
αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα.
Εξαιρέσεις (ν.4111/2013 άρθρο 34 παρ.4):
Όσοι λαμβάνουν (ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι) το εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ.1 και
2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύουν, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους,
δηλαδή:
1. Οι πάσχοντες από τετραπληγία-παραπληγία με ποσοστό ιατρικής αναπηρίας 67% και
άνω
2. Όσοι πάσχουν από μυασθένεια μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
3. Όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό των
δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο.
4. Όσοι έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την
παραπάνω περίπτωση 3
5. Όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία τετραπληγία
με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
6. Όσοι έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω.
7. Όσοι πάσχουν από: α) το σύνδρομο κλάματος γαλής
β) ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
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και
ν. 4199/2013
(Α΄ 216)
άρθρο 127
παρ. 2
από
1.1.2013

γ) οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

i.

Όπου από τις διατάξεις των νόμων 3863/2010 (Α` 115), 3865/2010 (Α`120),
3986/2011 (Α` 152), 4024/2011 (Α` 226), 4051/2012 (Α`40) και 4093/2012 (Α` 222)
προβλέπεται παρακράτηση ή μείωση υπολογιζόμενη επί του αθροίσματος των
συντάξεων από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό της
παρακράτησης ή της μείωσης επιμερίζεται από 1.1.2013 αναλογικά σε κάθε φορέα
ή τομέα.

ii.

Στις συντάξεις λόγω θανάτου, η προβλεπόμενη παρακράτηση ή μείωση από τις
αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο διατάξεις, πραγματοποιείται στο
καταβαλλόμενο σε κάθε δικαιούχο ποσό.

iii.

Στις περιπτώσεις που τα συνδικαιούχα πρόσωπα λαμβάνουν και άλλη σύνταξη από
οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις
του πρώτου εδαφίου.

ΙΙΙ. Περικοπή δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας
ν. 3845/10
άρθρο
τρίτο
παρ. 10-15
(ΦΕΚ
65, Α΄)
από
1.6.2010

ν.4093/12
άρθρο
πρώτο
παρ. ΙΑ
υποπαρ.
ΙΑ6 περ.3
από
1.1.2013

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που καταβάλλονται
από όλους τους Φορείς Κύριας Ασφάλισης, με εξαίρεση τον Ο.Γ.Α., καθορίζονται ως εξής: α) το
επίδομα εορτής Χριστουγέννων, στο ποσό των 400,00 ευρώ, β) το επίδομα εορτής Πάσχα, στο
ποσό των 200,00 ευρώ, και γ) το επίδομα αδείας, στο ποσό των 200,00 ευρώ.
Για συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας.
Εξαίρεση από το ανωτέρω όριο ηλικίας για όσους εξ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν σύνταξη
λόγω αναπηρίας ή με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών
επαγγελμάτων, καθώς και για τους δικαιούχους από μεταβίβαση, εφόσον αυτοί: α) είναι
δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου, ή β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν, το
24ο έτος της ηλικίας τους, ή γ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού
επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.
Τα ανωτέρω επιδόματα δεν καταβάλλονται, εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις,
συμπεριλαμβανομένων και των εν λόγω επιδομάτων, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση
υπερβαίνουν κατά μήνα, το ποσό των 2.500,00 ευρώ. Αν με την καταβολή των ανωτέρω
επιδομάτων, οι καταβαλλόμενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας καταβάλλονται μέχρι του ορίου των 2.500
ευρώ, με ανάλογη μείωση τους.
Τα επιδόματα και δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που
προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή
καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων και
τομέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ, του NAT και της Τράπεζας της
Ελλάδος καταργούνται.
Εξαίρεση: με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 της από 19.11.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 229, Α΄), οι
οποίες αντικατέστησαν το τελευταίο εδάφιο της περ. 3, υποπαράγραφος ΙΑ6: χορηγείται σε
όσους λαμβάνουν το εξωϊδρυματικο επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του
ν.1140/1981, όπως ισχύουν, ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του εξωϊδρυματικού
επιδόματος και ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου
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επιδόματος. Η από 19.11.2012 ΠΝΠ κυρώθηκε με το άρθρο 34 παρ. 6 του ν.4111/2013 (Α΄ 18).

ΙV. Μειώσεις & ειδική εισφορά εφάπαξ βοηθημάτων
ν.3986/2011 άρθρο 38 παρ. 2β (Α΄152)

Ειδική εισφορά σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των
τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και
αποζημιώσεων όλων των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ από 1-72011.
(σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011
(180/Α/2011) η παρακράτηση έχει εφαρμογή από 1.1.2011)

ν. 4024/2011 άρθρο 2 παρ. 6
(Α΄ 226)
(με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ. 5α
του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 που
προέβλεπε ότι στους ασφαλισμένους του
Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του
ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που
αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από
τις 1-1-2010 και μετά και δεν έχει εκδοθεί
ακόμη η σχετική απόφαση, το ποσό του
εφάπαξ
βοηθήματος
καταβάλλεται
μειωμένο σε ποσοστό 10% και 15%
αντίστοιχα)

α) Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού
ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους
από τις 1-1-2010 μέχρι και την 31-12-2010 και δεν έχει εκδοθεί
ακόμη η σχετική απόφαση χορήγησης εφάπαξ, το ποσό του
εφάπαξ βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο σε ποσοστό 15%
και 25% αντίστοιχα
β) Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού
ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους
από 1-1-2011 και μετά και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική
απόφαση χορήγησης εφάπαξ, το ποσό του εφάπαξ
βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο σε ποσοστό 20% και 30%
αντίστοιχα
γ) Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού
Εμπορικής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ, που αποχώρησαν ή θα
αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από την 1-8-2011 και
μετά και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση, το ποσό
του εφάπαξ βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο σε ποσοστό
30%.

Παρ. ΙΑ 5, περ. 2 του ν. 4093/2012
(Α’ 222)
Περικοπή εφάπαξ παροχών ανά φορέα –
τομέα πρόνοιας, στους ασφαλισμένους
μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα
αποχωρήσουν της υπηρεσίας από
1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει
εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης
του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την
δημοσίευση του νόμου 12.11.2012

Στον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ
κατά 2,21%, στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών
Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%, στον Τομέα Πρόνοιας
Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%, στον Τομέα
Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 29,77%, στον
Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του
ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%, στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ κατά 41,52%, στον Τομέα
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 22,67%, στον
Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ κατά 42,29%, στον
Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος
του ΤΠΔΥ κατά 36,94%, στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού
Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%, στον Τομέα Πρόνοιας
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 6,19%,
στον Τομέα Πρόνοιας Εφημ/λών και Υπαλλήλων Πρακτορείων
Αθηνών του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ κατά 8,21%, στον Τομέα Πρόνοιας
Εφημ/λών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του
ΕΤΑΠ−ΜΜΕ κατά 28,41%, στον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού
ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 3,84%, στον Τομέα Πρόνοιας
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Προσωπικού Ιονικής –Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά
41,17%, στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%, στον Τομέα Πρόνοιας
Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%, στον Τομέα
Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 83,00%,
στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 1,94%,
στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του
ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 45,49%, στο Λογαριασμό Πρόνοιας Υπαλλήλων
ΙΚΑ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ κατά 35,11%.
Παρ. ΙΑ 5, περ. 3 του ν. 4093/2012
(Α’ 222)
Προσδιορισμός του ποσού επί του οποίου
διενεργούνται οι περικοπές της ανωτέρω
περίπτωσης 2 των ασφαλισμένων του
Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Οι ανωτέρω μειώσεις στους ασφαλισμένους του Τομέα
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ διενεργούνται μετά
την εφαρμογή των μειώσεων που προβλέπονται με τις
διατάξεις τις παρ. 6 του άρθ. 2 του ν.4024/2011 (Α’226)

Παρ. ΙΑ 5, περ. 3 του ν. 4093/2012
(Α’ 222)
Προσδιορισμός του ποσού επί του οποίου
διενεργούνται οι περικοπές της ανωτέρω
περίπτωσης 2 των ασφαλισμένων του
Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Οι ανωτέρω μειώσεις στους ασφαλισμένους του Τομέα
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ διενεργούνται μετά
την εφαρμογή των μειώσεων που προβλέπονται με τις
διατάξεις τις παρ. 6 του άρθ. 2 του ν.4024/2011 (Α’226)

Παρ. ΙΑ 5, περ. 4 του ν. 4093/2012
(Α’ 222)
Προσδιορισμός ποσοστιαίας μείωσης στο
ποσό
εφάπαξ
βοηθήματος
που
δικαιούνται οι αποχωρούντες υπάλληλοι
ασφαλισμένοι με το καθεστώς του
ν.103/1975 (Α’ 167)

Η ποσοστιαία μείωση 42,29%, καθώς και κάθε μεταβολή
αυτής, στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί οΤομέας
ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ για χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε
μετά την 1.1.2006 έχει εφαρμογή και στο ποσό του εφάπαξ
βοηθήματος που δικαιούνται οι αποχωρούντες υπάλληλοι,
ασφαλισμένοι στο καθεστώς του ν. 103/1975 (Α`167), από το
νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του
ν.103/1975 (Α`167) για χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε μέχρι
31.12.2005, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3232/2004 (Α`48).

Παρ. ΙΑ 5, περ. 7 του ν. 4093/2012
(Α’ 222) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του
άρθ. 18 του ν.4242/2012 (Α’ 50) & την
Υ.Α.Φ80000/1093/26/12-2-2014:
Εφαρμογή νέας τεχνικής βάσης Εφάπαξ
παροχών για αποχωρήσεις από 1/9/2013
και έπειτα των οποίων το ποσό εφάπαξ
βοηθήματος καταβάλλεται από 1/1/2014
και έπειτα

Καθορισμός ποσού της εφάπαξ παροχής για αποχωρήσεις από
1/9/2013 και έπειτα με καταβολή που διενεργείται από
1/1/2014 και έπειτα, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά
περίπτωση αναλυτικά στην αρ. Φ80000/1093/26/12-2-2014
Υ.Α. και συγκεκριμένα με τους μαθηματικούς τύπους που
περιλαμβάνονται:
1) στην πάγια διάταξη που αφορά τους ασφαλισμένους που
έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1-1-2014 και
εφεξής,
2)στη μεταβατική διάταξη που αφορά τους ασφαλισμένους
που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης πριν ή πριν και
μετά την 1.1.2014 και 3) στην ειδική ρύθμιση για φορείς τομείς πρόνοιας με οφειλόμενες υποχρεώσεις την 31/12/2013.
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