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ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ

ειδική έκδοση: 
Ν. 4093/2012 για ασφαλιστικό μισθολογικό



Συναδέλφισες-οι.

Για μία φορά ακόμη, μέσω του μνημονίου Νο3, συνεχίζοντας την βάρβαρη-αντικοινωνική-

αντεργατική πολιτική η «κυβέρνηση» της υποταγής και εξυπηρέτησης μόνο των συμφερόντων

της ντόπιας και διεθνής ολιγαρχίας των τραπεζιτών- κεφαλαιοκρατών

οδήγησε την Ελλάδα σε κατοχή και τον ελληνικό λαό σε εξαθλίωση.

Τα αποτελέσματα της πολιτικής τους τα βιώνει όλη η Ελληνική κοινωνία. Κανείς δεν

εξαιρείται. Όποιος έτρεφε αυταπάτες για εξαίρεση διαψεύστηκε. Η φτωχοποίηση είναι για

όλους. Το δόγμα τους αφορά όλους.

Όλα στις αγορές - το κράτος στην άκρη.

Και οι αγορές ένα στόχο έχουν. ΚΕΡΔΟΣ. Τίποτα άλλο.

Απαγορεύεται η κοινωνική ασφάλιση, απαγορεύεται η ασφάλεια στην εργασία, απαγορεύεται

η καλά αμειβόμενη εργασία, απαγορεύονται οι συντάξεις αξιοπρέπειας. Επιτρέπεται μόνο ότι

εξασφαλίζει περισσότερα κέρδη.

Συναδέλφισες-οι, οι αλλαγές που επιβάλει και ο νόμος 4093/2012, είναι το ίδιο βάρβαρες,

για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους του ομίλου ΔΕΗ, όσο και και για όλους τουςω εργα-

ζόμενους και συνταξιούχους της χώρας.

Στην βαρβαρότητα τους, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μικροβιοτέχνες, έμποροι, αγρότες

οφείλουμε όλοι μαζί (με καθολική απαίτηση, με ενιαίο μέτωπο) να ελευθερώσουμε την

χώρα μας από της «δυνάμεις κατοχής» και να την ξανακάνουμε ανεξάρτητο και κοινωνικό

κράτος.

Για την εξαίρεση μας, από την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο ως εταιρία που υπάγεται στο

κεφάλαιο Β του Ν.3429/2005 , δεν επιτρέπεται εφησυχασμός. Στο μνημόνιο Νο 3 αναφέρεται

η σύγκριση των μισθών μας με τους μισθούς των

εργαζομένων σε αντίστοιχες εταιρίες στην Ευρω-

παϊκή Ένωση.

Κατανοώντας την αγωνία όλων των συναδέλφων,

μέσα από την ειδική έκδοση του Ενωτικού Βήματος

παρουσιάζουμε τις αλλαγές στα ασφαλιστικό και μι-

σθολογικό μας καθεστώς, σε συνεργασία με την ΓΕ-

ΝΟΠ.

Aπόστολος Κωστόπουλος

Υπεύθυνος Έκδοσης
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Δεκέμβριος 2012

Αρ. Φύλλου 206

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΕΤΕ/ΔΕΗ

Γραφεία

Στουρνάρη 73-75 (4ος όροφος)

Τηλ.: 210 5230100, 

Fax: 210 5234984

Υπεύθυνος Έκδοσης

Απόστολος Κωστόπουλος

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ (ΕΤΕ-ΔΕΗ)

Αυτοί που αρπάζουν το φαί απ’ το τραπέζι,
κηρύχνουν τη λιτότητα.

Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα
ζητάνε θυσίες.

Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους
για τις μεγάλες εποχές που θα ’ρθουν.

Μπέρτολτ Μπρεχτ
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Μετά την εξαίρεση μας

(έστω και προσωρινά;) από το

ενιαίο μισθολόγιο που προκύ-

πτει από την περ. 12 που πα-

ραθέτουμε πιο κάτω η άμεση

μισθολογική διαφορά και η

οποία θα προσθέσει ακόμα με-

γαλύτερα προβλή ματα στη λει-

τουργία της Επιχείρησης είναι

η για 2η συνεχόμενη φορά μεί-

ωση του πλαφόν από 1/1/2013

στα (4750 ευρώ).

Αυτό πέρα από το ότι δια-

λύει τη δομή του μισθολογίου

μας και την ιεραρχία θα έχει

ως άμεση επίπτωση την αδυ-

ναμία λειτουργίας της Επιχεί-

ρησης και υπό την έννοια του

ότι χιλιάδες εργαζόμενοι θα

υποχρεούνται να ερ γάζονται

υπερωριακά ή στις βάρδιές

τους, όπως ήδη συμβαίνει και

δεν θα πληρώνονται την

εργασία τους.

Συγκεκριμένα στην παρά-

γραφο Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕ-

ΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜ-

ΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ-

ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΠΑ-

ΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ1: ΜΙΣΘΟΛΟ-

ΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ-

ΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στην περί-

πτωση 6ααναφέρεται: «6.α. Ο

βασικός μισθός του Γενικού

Γραμματέα Υπουρ γείου και

του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

της παραγράφου 1Α του δια-

τακτικού της απόφασης του

Αναπληρωτή Υπουργού Οι-

κονομικών με αριθμό

α2/57332/ 0022/ 27.7.2012

(ΥΟΔΔ 358), διαμορφώνεται,

από 1.1.2013 στο ποσό των

τριών χιλιάδων τετρακοσίων

πενήντα ευρώ (3.450

ευρώ)».

Επίσης στην περίπτωση 12

από την οποία προκύπτει η

εξαίρεση μας από το ενιαίο

Μισθολόγιο αναφέρεται: «Οι

διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύ-

τερου του ν. 4024/2011 που

αφορούν το βαθμολογικό και

μισθολογικό καθεστώς των

υπαλλήλων του άρθρου 4 του

ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη

εφαρμογή, από 1.1.2013, και

στο προσωπικό των νομικών

προσώπων ιδιωτικού δικαίου

(Ν.Π.ΙΑ), που ανήκουν στο Κρά-

τος ή σε Ν.Π.ΙΑ ή σε ΟΤΑ,

κατά την έννοια της επίτευξης

κρατικού ή δημόσιου ή αυτο-

διοικητικού σκοπού, εποπτείας,

διορισμού και ελέγχου της πλει-

ο ψηφίας της Διοίκησης τους,

συμπεριλαμβανομένων των Γε-

νικών και Τοπικών Οργανι-

σμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή

επιχορηγούνται τακτικά, σύμ-

φωνα με τις κείμενες διατάξεις,

από πόρους των ως άνω φο-

ρέων κατά 50% τουλάχιστον

του ετήσιου προϋπολογισμού

τους, καθώς και των λοιπών

δημόσιων επιχειρήσεων, οργα-

νισμών και ανω νύμων εται-

ρειών, που υπάγονται στο

πεδίο εφαρμογής των δια-

τάξεων του Κεφαλαίου Α’

του Ν. 3429/2005 (Α’ 314)

όπως έχουν τροποποιηθεί με

τις διατάξεις της παρ. 1α του

άρθρου 1 του Ν. 3899/2010

(Α’ 212).

Με κοινές αποφάσεις των

Υπουργών Οικονομικών και

Διοικητικής Μεταρρύθμισης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης, οι οποίες μπορούν να

ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος

των διατάξεων της παρούσας

περίπτωσης, μπορούν να ρυθ-

μίζονται λεπτομέρειες εφαρ-

μογής των προηγούμενων εδα-

φίων.

Από την έναρξη ισχύος των

διατάξεων της παρούσας πε-

ρίπτωσης, για τους ανωτέρω

παύουν να ισχύουν οι διατάξεις

του άρθρου 31 του Ν.

4024/2011, εκτός από αυτές

της παραγράφου 2».

1) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Την μοναδική εγγύηση και διασφάλιση μπορεί να
την δώσει μόνο η ενότητα και ο αγώνας μας.
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Για μια φορά ακόμα η κυβέρ-

νηση συνεχίζει την καταστροφική

και διαλυτική πολιτική των ορι-

ζόντιων αποφάσεων που αντιμε-

τωπίζουν όλες τις επιχειρήσεις

κατά τον ίδιο τρόπο.

Ενώ η ΔΕΗ διαλύεται, λόγω

και της τρομακτικής έλλειψης ερ-

γατοτεχνικού και Διοικητικού προ-

σωπικού η κυ βέρνηση αμετανόητη

συνεχίζει συνειδειτά με το «πέντε

αποχωρήσεις μια πρόσληψη» την

καταστροφική της α πόφαση των

μη προσλήψεων έως τον Δεκέμ-

βριο του 2016!!!

Ταυτοχρόνως και σαν να μην

φτάνει αυτό έρχεται να μειώσει

ακόμα πιο πολύ τον αριθμό των

εργαζομένων με 8μηνη εργασία

ή με 60 ημερομίσθια.

Προσωπικό που μπροστά σε

αυτή την απαράδεκτη έλλειψη

μόνιμου προσωπικού έρχεται να

συμβάλλει στην καθυστέρηση της

οριστικής κατάρρευσης.

Συγκεκριμένα ο νόμος στην

υποπαράγραφο Ζ.5. ΠΕΡΙΟΡΙ-

ΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - ΠΕΡΙΟ-

ΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΛΗ-

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΔΙΑΡ-

ΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΣΕΠ αναφέρει: «1. Το πρώτο

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11

του ν. 3833/2010, όπως αντικα-

ταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ-

θρου 37 του ν. 3986/2011, αντι-

καθίσταται ως εξής:

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011

και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου

2016, ο αριθμός των ετήσιων προ-

σλήψεων και διορι- σμών του μό-

νιμου προσωπικού και του προ-

σωπικού με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου στους φορείς της παρ.

1 του άρθρου 1 του ν.

3812/2009 δεν μπορεί να είναι

μεγαλύτερος συνολικά από το

λόγο ένα προς πέντε (μια πρό-

σληψη ανά πέντε αποχωρή-

σεις), ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟ-

ΡΕΩΝ.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3

του άρθρου 37 του ν. 3986/2011

τροποποιείται ως εξής:

«6. Οι εγκρίσεις πρόσληψης

προσωπικού με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου και συμβάσεων μίσθω-

σης έργου για το έτος 2011 πε-

ριορίζονται κατά ποσοστό πενήντα

τοις εκατό (50%) σε σχέ ση με τις

αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους

2010 και κατά δέκα τοις εκατό

(10%) επιπλέον το 2012. Για τα

έτη 2013 και 2014 το ποσοστό

προσδιορίζεται σε 20% σε σχέ-

ση με το προηγούμενο έτος

και για τα έτη 2015 και 2016

σε 10% σε σχέση με το προη-

γούμενο έτος.»

2) ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 1-5 (ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ)

ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 20% ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΑ)
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3) ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Στην υποπαράγραφο Ζ3 και Ζ4 του

νόμου προβλέπεται διαδικασία με την

οποία μισθωτοί που έχουν εμπλα κεί

στην πειθαρχική ή ποινική διαδικασία

για τέλεση σοβαρού πειθαρχικού ή/και

ποινικών αδικημάτων τίθενται σε αργία.

Η Θέση σε αργία σημαίνει ότι θα απο-

μακρύνονται από τα καθήκοντα τους

και θα τους καταβάλλονται το 1/3 των

αποδοχών τους.

Σ’ αυτό τον τομέα για πολλοστή φορά ισοπεδώνονται

τα πάντα.

Για μια φορά ακόμα αλλάζουν όλα.

Συγκεκριμένα έχουμε:

α) Νέα αύξηση ορίων ηλικίας

β) Νέα (στις αλλεπάλληλες ήδη) επιδρομή στις συ-

ντάξεις

γ) Κόψιμο των δώρων εορτών Χριστουγέννων και

Πάσχα και του επιδόματος αδείας τόσο στην

κύρια όσο και στην επικουρική σύνταξη από

1.1.2013 

δ) Νέα ληστεία κατά 3,84% του ΕΦΑΠΑΞ προσθετικά

στην κλοπή του 25% και 30%.

4) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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Συγκεκριμένα ο Νόμος στην υποπαράγραφο ΙΑ 4 ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ αναφέρει:

1. «Από 1.1.2013 για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων των Φορέων

Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις

του Ν. 3863/2010 (Α’115), όπως ισχύει, ως προς τα όρια ηλικίας και το χρόνο

ασφάλισης, όπως αυτά διαμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις από 1.1.2015.

2. Από 1.1.2013, όλα τα όρια ηλικίας της παραγράφου 1, καθώς και όλα τα

ισχύοντα την 31.12.2012 όρια ηλικίας συ νταξιοδότησης των Φορέων Κοινωνικής

Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου αυτά προβλέπονται, αυξάνονται

κατά δύο (2) έτη.

3. Από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης των παραγράφων

1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται: α) οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δι-

καίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή

καταστατικές διατάξεις ως μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία

τέκνων, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία

τέκνων, β) οι ασφαλισμένοι στους ανωτέρω φο ρείς κοινωνικής ασφάλισης που

έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

4. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 31.12.2012, λόγω συμπλήρωσης

των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας,

όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

5. Οι ασφαλισμένοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι μέχρι 31.12.2012

έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ’έτος προβλεπόμενες προϋποθέσεις

συνταξιοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν.3863/ 2010

(Α’115), όπως ισχύει, ή από προγενέστερες γενικές ή άλλες διατάξεις, δύνανται

να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου

ασφάλισης που κατά περίπτωση κατοχυρώνουν.

6. Από 1.1.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.

3996/2011 (Α’ 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας.

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν

σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται όριο ηλικίας».

ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
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Ο/Η ασφαλισμένος (-η) έχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα όταν έχει

συμπληρώσει: τόσο τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας (όπου αυτό

απαιτείται). Ο ασφαλισμένος μέχρι 31.12.1982 έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα

όταν έχει συμπληρώσει τα 35 χρόνια ασφάλισης.

Ο/Η ασφαλισμένος (-η) έχει κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δηλαδή έχει τη

δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί (δηλαδή έχει «κλειδώσει») με τις προϋποθέσεις που δια-

μορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου

ασφάλισης ή ορίου ηλικίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού

δικαιώματος:

• Στις απλές περιπτώσεις, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση

του απαιτού μενου χρόνου ασφάλισης.

• Στις περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως με το καθεστώς των ΒΑΕ, ΥΒΑΕ, το συνταξιοδοτικό

δικαίωμα κα τοχυρώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης

καθώς και του απαιτούμενου χρόνου στα ΒΑΕ, ΥΒΑΕ.

• Στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1982 που ο χρόνος ασφάλισης

παραμένει σταθερός (25 έτη) ενώ αυξάνεται το όριο ηλικίας, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα

κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας 60 ετών (για

πλήρη) ή 55 ετών (για μειωμένη).

• Στις περιπτώσεις μητέρων με τρία (3) παιδιά, χήρων πατέρων και διαζευγμένων που

έχουν την επιμέλεια των ανηλίκων ή ανίκανων παιδιών, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα

κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, την ύπαρξη

των τριών παιδιών και στη περίπτωση των διαζευγ μένων αυτοί να έχουν την επιμέλεια

των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση.

• Στις περιπτώσεις ανδρών με 15 έτη ασφάλισης, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν κατο-

χυρώνεται γιατί σε κάθε χρονική στιγμή απαιτείται η συμπλήρωση του χρόνου

ασφάλισης 15 ετών και του κατά περί πτωση ορίου ηλικίας.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ



1) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
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ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Από 1/1/2013 μειώνονται οι ήδη χορηγούμενες συντάξεις, καθώς και όσες θα χορηγηθούν από την

ημερομηνία αυτή.

Οι μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται μεμονωμένες ή και αθροιστικά (κύρια

και επικουρική) για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος αναπηρίας θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή.

Από 1000,01 έως 1500 μειώνονται κατά 5% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολείπεται

1000,01

Από 1500,1 έως 2000 μειώνονται κατά 10% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολείπεται

1425,01 

Από 2000,1 έως 3000 μειώνονται κατά 15% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολείπεται

1800,01 

Από 3000,01 και άνω μειώνονται κατά 20% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολείπεται

2550,01 

Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31/12/2012 σύνολο συντάξεων

(δηλ. αφού έχουν ήδη γίνει οι προηγούμενες κρατήσεις των Ν.3863/2010 Ν. 3986/2011, 4024/2011,

4051/2012 Από τις εν λόγω μειώσεις εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το

μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα.

Το εξωιδρυματικό επίδομα χορηγείται σε ασφαλισμένους και μέλη των οικογενειών τους που

έχουν:

• ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.

• ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.

• ΦΩΚΟΜΕΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΒΑΘΜΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.

• ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ - ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.

• ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ

ΑΚΡΩΝ Η ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ.

• ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΛΑΜΑΤΟΣ ΓΑΛΗΣ.

• ΑΤΕΛΗ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ.

• ΟΣΤΕΟΨΑΘΥΡΩΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ.

Οι δικαιούχοι για την χορήγηση του επιδόματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές

των ΚΕΠΑ του ΙΚΑ /ΕΤΑΜ.Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται βάσει του κατώτατου ημερομισθίου του

ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.
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Καταργούνται από 1/1/2013 τα επιδόματα εορτών (Χρι-

στουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα άδειας που καταβάλλεται

στους συνταξιούχους από φορείς Κύριας και Επικουρικής

ασφάλισης . Κατ’ εξαίρεση σε όσους λαμβάνουν το εξωιδρυ-

ματικό επίδομα από 1/1/2013 χορηγείται:

• Ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό εξωιδρυματικού

επιδόματος και

• Ως δώρο Πάσχα και επιδόματος Αδείας το ήμισυ του

μηνιαία καταβαλλόμενο εξωιδρυματικού επιδό ματος.

Επιπλέον το συνολικό ετήσιο ποσό (των ως άνω δώρων

Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματα αδείας) επι-

μερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και προσαυξάνει τη μηνιαία

σύνταξη.

Α) Για τους ασφαλι-

σμένους μέχρι 31/12/

1992 που αποχώρησαν

ή θα αποχωρήσουν από

1/8/2010 και μετά (στους

οποίους δεν έχει εκδοθεί

μέχρι 12/11/2012 η Ορι-

στική απόφαση χορήγη-

σης του Εφάπαξ Βοη -

θήματος), το Εφάπαξ μει-

ώνεται επί πλέον κατά

3,84 %.

Η μείωση του εφάπαξ

βοηθήματος θα διενερ-

γείται μετά την εφαρμογή

των μειώσεων (που έχουν

επιβληθεί στα εφάπαξ

βοηθήματα με τις διατά-

ξεις της παρ. 6 του άρ-

θρου 2 του Ν.4024/2011

και όχι αθροι στικά)

Συγκεκριμένα στους

συνταξιούχους που δεν

έχει εκδοθεί η Οριστική

απόφαση χορήγησης του

εφάπαξ και αποχώρησαν

ή θα αποχωρήσουν:

• Από 1/1/2010 έως

31/7/2010 η ποσο-

στιαία μείωση στο

εφάπαξ είναι 25%

• Από 1/8/2010 έως

31/12/2010 η πο-

σοστιαία μείωση

εφάπαξ είναι αρχικά

25% και στο προ-

κύπτον ποσό επι-

βάλλεται η μείωση

3.84%.

• Από 1/1/2011 και

μετά η ποσοστιαία

μείωση εφάπαξ εί-

ναι αρχικά 30% και

στο προκύπτουν

ποσό ε πιβάλλεται η

μείωση 3.84%.

• Από 1/1/2014 σε

όλους τους φορείς

Πρόνοιας θα θεσπι-

στεί νέος τρόπος

υπολογισμού του

Εφάπαξ Βοηθήμα-

τος αφού εκδοθεί

Υπουργική απόφα-

ση μέχρι 31/12/

2012 μετά από σύμ-

φωνη γνώμη της

Εθνικής Αναλογι-

στικής Αρχής.

3) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΧΡΙ-
ΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

2) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

4) ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Από 1.1.2014 το προ-

βλεπόμενο από τις διατά-

ξεις του άρθρου 34 του

Ν. 3996/2011(Α’ 170) Επί-

δομα Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης Συνταξιούχων

(Ε.Κ.Α.Σ.) καταβάλλεται με

τη συμπλήρωση του 65ου

έτους της η λικίας.



Τελικοί πίνακες θεμελίωσης 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος

(Νόμοι 4491/66,1902/90, 1976/91, 2084/92, 3029/02,3655/08,3863/10,4093/12)
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α) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (Ορυ χεία, Σταθμοί

Παραγωγής και Δίκτυα), δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που α ποτυπώνεται στον ακόλουθο πί-

νακα:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας χορηγείται σύνταξη μειω μένη κατά

6% για κάθε έτος που υπολείπεται του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για πλή ρη σύνταξη. Η ως άνω

μείωση δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε χρόνο μεγαλύτερο των 5 ετών.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΒΑΕ -ΥΒΑΕ 

Α) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.1992

ΥΒΑΕ
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β) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιού νται σύνταξη με

το όριο ηλικίας που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας χορηγείται σύνταξη μειωμένη κατά

6% για κάθε έτος που υπολείπεται του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Η ως άνω

μείωση δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε χρόνο μεγαλύτερο των 5 ετών.

ΒΑΕ
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α) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιού νται σύνταξη με

το όριο ηλικίας που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

β) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, (ορυχεία, σταθμούς

παραγωγής και δίκτυα) δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που α ποτυπώνεται στον ακόλουθο πί-

νακα:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Για τη χορήγηση συντάξεως με τις διατάξεις των βαρέων και

ανθυγιεινών επαγγελμάτων ή των υπερβαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων απαραίτητη

προυπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 1000 ημερο μίσθια στα ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ

(αντίστοιχα), κατά την τελευταία 10 ετία από την συμπλήρω ση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι που ασχολούνται σε εργασίες μεταλλείων - λιγνιτωρυ χείων.

B) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1.1.1993 KAI META

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ από 1.1.2013 γνωστοποιή θηκε στους

φορείς ασφάλισης με την υπ’ αριθμ. Φ 80000/ οικ. 27040/1798/11.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
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Γονείς και αδέλφια άγαμων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67%

και άνω τα οποία δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα

με δαπάνη του ασφα λιστικού φορέα ή του δημόσιου τομέα, καθώς

και σύζυγοι αναπήρων με ποσο στό αναπηρίας 80% και άνω εφόσον

έχουν διανύσει 10 έτη έγγαμο βίο, θεμε λιώνουν δικαίωμα συνταξιο-

δότησης με την συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου

ηλικίας.

α) Για την άσκηση του δικαιώματος από τον ένα γονέα

του ανα πήρου τέκνου πρέπει κατά την ημερομηνία υπο-

βολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, ο άλλος γονέας:

• να μην λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη

• να έχει συμπληρώσει 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων

2 έτη τα τελευταία 4 χρόνια

• να εργάζεται

β) Ο αδελφός που θα συνταξιοδοτηθεί με αυτές τις δια-

τάξεις θα πρέπει:

• Να έχει πραγματοποιήσει 25 έτη ασφάλισης

• Να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό ορ-

γανισμό ή το δημόσιο

• Ο ανάπηρος αδελφός να συνοικεί αποδεδειγμένα και να βαρύνει

οικονομικά τον αδελφό που θα συνταξιοδοτηθεί.

Ν. 3655/2010 άρθρο 140 Ν. 3996/2011 άρθρο 37

(Ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ



Υπολογισμός συντάξεων
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ βάσει Ν. 3863/2010

1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-201

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992 

Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2007.

Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2012

Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2013 και μετά

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ =ΒΣ1 +ΒΣ2 + ΒΣ3

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΒΑΕ & ΥΒΑΕ.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ βάσει Ν. 3863/2010

2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ META 1-1-2015

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992 Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που

έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2007.

Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2010

Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2011 και μετά

Το ετήσιο ποσοστό αναπληρωσης είναι ανάλογο του συνολικού χρόνου ασφάλισης

(πίνακας άρθρου 3) ΣΥΝΤΑΞΗ =ΒΣ1 +ΒΣ2 + ΒΣ3

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΒΑΕ & ΥΒΑΕ.

Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2010

Τμήμα σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2011 και μετά

ΣΥΝΤΑΞΗ =ΒΣ1 +ΒΣ2

**το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης είναι ανάλογο του συνολικού ασφάλισης (πίνακας άρθρου 3)
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ βάσει Ν. 3863/2010

3. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/2011 ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ META 1-1-2015

a Κύρια Σύνταξη = Βασική Σύνταξη + Αναλογική Σύνταξη

Το ύψος της βασικής Σύνταξη είναι 360 € για 12 μήνες. Από 1/1/2014 αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος

ΣΥΝΤΑΞΗ =ΒΣ1 +ΒΣ2

** Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης: είναι ανάλογο του συνολικού χρόνου ασφάλισης (βλέπε πίνακα άρθρου 3)

Σύνολο μηνιαίων αποδοχών

όλου του εργασιακού βίου

Αριθμός μηνών απασχόλησης

* Μέσος όρος τακτικών 

αποδοχών όλου του

εργασιακού βίου (μηνιαίες

συντάξιμες αποδοχές)
=
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992

Οι ανωτέρω τακτικές αποδοχές δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσό του 6ου ΜΚ προσαυξημένου

κατά 88% (ανώτατο πο σοστό χρονοεπιδόματος) και 37% (ποσοστό εξομάλυνσης συν γενικό

επίδομα).

B. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/1993 KAI ΜΕΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4491/1966 & Ν. 3029/2002 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982 - ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για το χρόνο που έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2007.

Για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2008 και μετά
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4491/1966 & Ν. 3029/2002

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/1983 ΕΩΣ 31/12/1992 ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για το χρόνο που έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2007

Για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2008 και μετά

Για το χρόνο που έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2007

Για το χρόνο που έχει διανυθεί από 1/1/2008 και μετά

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992 ΒΑΕ Ή ΥΒΑΕ



Οι νέες αλλαγές στο Ασφαλιστικό και στο Μισθολογικό

29

ΕΝ
Ω

Σ
Η

 Τ
ΕΧ

Ν

ΙΚ
ΩΝ ∆.Ε.Η.

UNION OF TECHNICI
AN

S P
.P

.C
. G

RE
EC

E

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 2084/1992 & Ν. 3029/2002 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ

ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Η μηνιαία βασική σύνταξη συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των συνταξίμων αποδοχών για

κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας (άρθρου 3 Ν 3029/2002)
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ΑΡΘΡΟ 103 ΤΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Βάσει του ως άνω άρθρου τί-

θεται αυτοδικαίως σε αργία (απέχει

των καθηκόντων του και του κα-

ταβάλλεται το 1/3 των αποδοχών

του, με εξαίρεση την περίπτωση

5 που του καταβάλλεται το 75%

των αποδοχών του):

1 Ο υπάλληλος που στερήθηκε

την προσωπική του  ελευθερία

ύστερα από απόφαση ποινικού

δικαστηρίου (α’ ή β’ βαθμού) ή

ένταλμα προσωρινής κράτησης

(1/3).

2. Ο υπάλληλος κατά του οποίου

εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής

κράτησης και στη συνέχεια

αυτή άρθηκε ή αντικαταστά-

θηκε με περιοριστικούς όρους

(1/3).

3. Ο υπάλληλος ο οποίος παρα-

πέμφθηκε αμετάκλητα ενώπιον

του αρμοδίου δικαστηρίου για

κακούργημα ή για τα αδική-

ματα κλοπής, υπεξαίρεσης,

απάτης, εκβίασης, πλαστογρα-

φίας, δωροδοκίας, καταπίεσης,

απιστίας περί την υπηρεσία,

καθώς και για οποιοδήποτε

έγκλημα κατά της γενετήσιας

ελευθέριας ή έγκλημα οικο-

νομικής εκμετάλλευσης της

γενετήσιας ζωής (1/3).

4. Ο υπάλληλος στον οποίο επι-

βλήθηκε η πειθαρχική ποινή

της οριστικής ή προσωρινής

παύσης (1/3).

5. Ο υπάλληλος ο οποίος έχει

παραπεμφθεί στο αρμόδιο πει-

θαρχικό συμβούλιο για συγκε-

κριμένα πειθαρχικά παραπτώ-

ματα (3/4)

• Ο υπάλληλος επανέρχεται

αυτοδίκαια στα καθήκοντά

του εάν εκλείψει ο λόγος για

τον οποίο τέθηκε σε αργία.

(Στις περιπτώσεις 1 έως και

3 ο υπάλληλος επανέρχεται

αν αθωωθεί με δικαστική

απόφαση.)

• Εκδίδεται διαπιστωτική πράξη

θέσης σε αργία του υπαλλή-

λου και πράξη επανόδου αυ-

τού από το αρμόδιο για την

πρόσληψη του υπαλλήλου

όργανο.

• Για τις περιπτώσεις 2, 3, 4, 5,

το πειθαρχικό συμβούλιο γνω-

μοδοτεί μετά ένα έτος απ’ τη

θέση του υπαλλήλου σε αυ-

τοδίκαιη αργία και κάθε επό-

μενο έτος για την τυχόν συν-

δρομή λόγων που καθιστούν

μη αναγκαία τη συνέχιση της

θέσης του υπαλλήλου σε αρ-

γία. 

ΑΡΘΡΟ 104 ΤΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Βάσει του ως άνω άρθρου,

αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου

συμφέροντος ή υπηρεσιακοί λό-

γοι, μπορεί να τεθεί σε αργία
ο υπάλληλος κατά του οποίου:

α) έχει ασκηθεί πειθαρχική

δίωξη για οποιοδήποτε πει-

θαρχικό παράπτωμα ή

β) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις

για άτακτη διαχείριση, που

στηρίζεται σε έκθεση της προϊ-

σταμένης αρχής ή του αρμό-

διου επιθεωρητή.

• Στις πιο πάνω περιπτώσεις

γνωμοδοτεί το αρμόδιο πει-

θαρχικό συμβούλιο και εκ-

δίδεται η πράξη θέσης σε

αργία του υπαλλήλου από

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

• Σε κατεπείγουσες περιπτώ-

σεις και εφόσον διακυβεύεται

το συμφέρον της υπηρεσίας

μπορεί να επιβληθεί στον

υπάλληλο από τον άμεσο

πειθαρχικώς προϊστάμενό

του το μέτρο της αναστολής

άσκησης των καθηκόντων

του.

• Ο υπάλληλος επανέρχεται

στα καθήκοντά του αυτοδί-

καια από την έκδοση πει-

θαρχικής απόφασης, η οποία

τον απαλλάσσει από την πει-

θαρχική ευθύνη ή του επι-

βάλλει ποινή διαφορετική

από την οριστική ή την προ-

σωρινή παύση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
• Οι ως άνω διατάξεις εφαρ-

μόζονται και στις υποθέσεις

που είναι εκκρεμείς κατά τη

δημοσίευση του παρόντος νό-

μου στην εφημερίδα της κυ-

βέρνησης.

• Εντός πέντε (5) ημερών από

τη δημοσίευση του νόμου, οι

Διευθύνσεις προσωπικού των

φορέων αποστέλλουν στο

Υπουργείο Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης και Η.Δ. κατά-

λογο των ονομάτων των

υπαλλήλων οι οποίοι τίθενται

σε αυτοδίκαιη αργία και εντός

δέκα (10) ημερών από τη δη-

μοσίευση του νόμου, τις πρά-

ξεις με τις οποίες τίθενται οι

υπάλληλοι σε αυτοδίκαιη αρ-

γία.

• H μη αποστολή των στοιχείων

αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό

παράπτωμα.

ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Υποπαράγραφος Ζ3 του N. 4093/2012 (Πολυνομοσχεδίου) 
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Οι διατάξεις του άρθρου

40 και της § 12 του άρθρου

47 του Ν. 2084/92 εφαρμό-

ζονται μέχρι 31-12-2010 και

αφορούν όλους όσους έχουν

θεμελιώσει συνταξιοδοτικό

δικαίωμα μέχρι την 31-12-

2010, ανεξάρτητα αν ασκή-

σουν το δικαίωμα αυτό μέχρι

31-12 2010 ή από 1-1-2011

και εφεξής.

Σύμφωνα με το άρθρο 40

του 2084/1992 ως χρόνος

ασφάλισης λογίζεται πλην του

χρόνου πραγματικής ή προαι-

ρετικής ασφάλισης: 

α) Ο χρόνος στρατιωτικής

θητείας

Αναγνωρίζεται με εξαγορά

σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 1 του Ν. 1358/83. Ο

εξαγοραζόμενος χρόνος στρα-

τιωτικής θητείας λαμβάνεται

υπόψη για προσαύξηση της σύ-

νταξης. Είναι θεμελιωτικός με

την συμπλήρωση του 58ου της

ηλικίας του ασφαλισμένου. Εάν

το προκύπτον ποσό της εξαγοράς

καταβληθεί εφάπαξ τότε έχουμε

έκπτωση 15%.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ασφαλισμένου στην

οποία να αναγράφεται ο

απαιτούμενος εξαγοραζόμε-

νος χρόνος.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.

1599/86 στην οποία να δη-

λώνεται ότι ο ζητούμενος

χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί

– εξαγορασθεί σε άλλο φορέα

επικουρικής ασφάλισης.

3. Πιστοποιητικό στρατολογίας.

β) Ο χρόνος γονικής άδειας

ανατροφής παιδιών

Αναγνωρίζεται σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 6 του

Ν. 1483/84 για θεμελίωση συ-

νταξιοδοτικού δικαιώματος και

για προσαύξηση της σύνταξης.

γ) Ο χρόνος επιδότησης τα-

κτικής ανεργίας και μέχρι

300 ημερών.

δ) Ο χρόνος επιδότησης

λόγω ασθενείας και μέχρι

300 ημέρες.

ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής

άδειας άνευ αποδοχών

και μέχρι 2 έτη

Αναγνωρίζεται με αίτηση του

ασφαλισμένου τόσο για τη θε-

μελίωση συνταξιοδοτικού δικαι-

ώματος όσο και προσαύξηση

του ποσού της σύνταξης και

εξαγοράζεται.

Με τις διατάξεις της § 12

του άρθρου 47 του Ν. 2084/92

παρασχέθηκε στους ασφαλισμέ-

νους η δυνατότητα αναγνώρισης

μέχρι 31-12-1993 και άλλων

χρόνων, εκτός των αναφερομέ-

νων στο άρθρο 40 (όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει με το

άρθρο 5 § 5 του Ν2335 /1995

και από μεταγενέστερους νόμους

2556/1997 και 2874/2000) που

αναφέρονται στα καταστατικά

των ταμείων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

1. Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
μέχρι 31-12-2010.

Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης παρασχέθηκε 

η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου που διανύθηκε 

στο φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού

δικαιώματος (παρ. 12 άρθρου 47 Ν. 2084/92). 
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Η ισχύς των διατάξεων

της § 18 του άρθρου 10 του

Ν 3863/2010 αρχίζει από 1-

1-2011 και αφορά τους

ασφαλισμένους που συγκε-

ντρώνουν αθροιστικά τις εξής

προϋποθέσεις: 

Α) Θεμελιώνουν συνταξιο-

δοτικό δικαίωμα κατ’ απο-

κλειστικότητα από 1-1-

2011 και εφεξής. 

Β) έχουν πραγματοποιήσει

τουλάχιστον 12 έτη ασφά-

λισης (ή 3600 ημέρες).

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις

της § 18 του άρθρου 10 του Ν

3663/2010 ως χρόνος ασφάλι-

σης, πλην του χρόνου πραγμα-

τικής ή προαιρετικής ασφάλισης,

λογίζεται:

α) Ο χρόνος στρατιωτικής

θητείας 

Αναγνωρίζεται με εξαγορά

σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 1 του Ν. 1358/1983.Το

ποσό εξαγοράς του αναγνωρι-

ζόμενου χρόνου στρατιωτικής

θητείας καταβάλλεται μειωμέ-

νο:

κατά 30 % σε όσους θεμε-

λιώνουν συνταξιοδοτικό δι-

καίωμα από 1-1-2011 έως

21-12-2014.

κατά 50 % σε όσους θεμε-

λιώνουν συνταξιοδοτικό δι-

καίωμα από 1-1-2015 και

εφεξής.

Σε καμιά περίπτωση το τελικά

καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί

να είναι κατώτερο από αυτό

που προκύπτει με βάση υπολο-

γισμού το 25πλάσιο του ημερο-

μισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

(ΗΑΕ) που ισχύει κατά το χρόνο

υποβολής της αίτησης. Είναι ευ-

νόητο ότι στο κατά περίπτωση

προκύπτον ποσό εξαγοράς μπο-

ρεί να γίνει στη συνέχεια η μεί-

ωση κατά 15% σε περίπτωση

εφάπαξ καταβολής. (§ 4 άρθρο

2 του Ν1358/83)

Ο εξαγοραζόμενος χρόνος

στρατιωτικής θητείας λαμβάνεται

υπόψη για προσαύξηση της

σύνταξης. Είναι θεμελιωτικός

με την συμπλήρωση του 58ου

της ηλικίας του ασφαλισμένου

(Ν 1358/83)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ασφαλισμένου στην

οποία να αναγράφεται ο

απαιτούμενος εξαγοραζόμε-

νος χρόνος.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.

1599/86. στην οποία να δη-

λώνεται ότι ο ζητούμενος

χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί

– εξαγορασθεί σε άλλο φορέα

επικουρικής ασφάλισης.

3. Πιστοποιητικό στρατολογίας.

β) Ο χρόνος γονικής άδει-

ας ανατροφής παιδιών 

Αναγνωρίζεται σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 6 του

Ν 1483/84 για θεμελίωση συ-

νταξιοδοτικού δικαιώματος

και για προσαύξηση της σύ-

νταξης. Εξαγοράζεται βάση του

ποσοστού εισφοράς εργαζόμενου

και εργοδότη και του 25πλάσιου

του Η.Α.Ε. που ισχύει κατά το

χρόνο υποβολής της αίτησης

αναγνώρισης. 

γ) Ο χρόνος επιδότησης

τακτικής ανεργίας και μέχρι

300 ημερών

Ανεξάρτητα από το χρόνο

που έλαβε χώρα η ανεργία συ-

νυπολογίζεται μόνο για θεμε-

λίωση συνταξιοδοτικού δι-

καιώματος λόγω γήρατος και

όχι για την προσαύξηση της σύ-

νταξης.

δ) Ο χρόνος απουσίας από

την εργασία λόγω κύησης

και λοχείας (όπως προβλέπεται

από τη ΕΓΣΣΕ).

Συνυπολογίζεται μόνο για

θεμελίωση συνταξιοδοτικού

δικαιώματος λόγω γήρατος

και όχι για προσαύξηση της σύ-

νταξης.

ε) Ο χρόνος επιδότησης

λόγω ασθενείας και μέχρι

300 ημέρες, ανεξάρτητα από

το χρόνου που επήλθε η ασθέ-

νεια συνυπολογίζεται μόνο για

θεμελίωση συνταξιοδοτικού

δικαιώματος λόγω γήρατος

και όχι για προσαύξηση της σύ-

νταξης..

στ) Ο χρόνος εκπαιδευτι-

κής άδειας άνευ αποδοχών

και μέχρι 2 έτη αναγνωρίζεται

σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 40 του Ν. 2084/92 και

του άρθρου 5 του Ν. 2335/95

με αίτηση του ασφαλισμένου

τόσο για τη θεμελίωση συ-

νταξιοδοτικού δικαιώματος

2) Για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
από 1-1-2011 (§ 18  Άρθρου 10 Ν 3863/2010)
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όσο και προσαύξηση του πο-

σού της σύνταξης και εξαγο-

ράζεται βάση του ποσοστού ει-

σφοράς εργοδότη και ασφαλι-

σμένου και των αποδοχών του

ασφαλισμένου κατά το χρόνο

υποβολής της αίτησης, το δε

ποσό της εξαγοράς βαρύνει τον

ασφαλισμένο. Η αίτηση υπο-

βάλλεται στον ασφαλιστικό ορ-

γανισμό που υπαγόταν ο ασφα-

λισμένος κατά το χρόνο χορή-

γησης της εκπαιδευτικής άδειας

και συνοδεύεται από βεβαίωση

του εργοδότη που εκδόθηκε

κατά τον ίδιο χρόνο από την

οποία να προκύπτει ο λόγος χο-

ρήγησης και η διάρκεια της

άδειας.

ζ) Ο χρόνος απεργίας ανα-

γνωρίζεται με αίτηση του ασφα-

λισμένου τόσο για τη θεμε-

λίωση συνταξιοδοτικού δι-

καιώματος όσο και προσαύ-

ξηση του ποσού της σύνταξης

και εξαγοράζεται βάση του πο-

σοστού εισφοράς εργοδότη και

ασφαλισμένου και των αποδο-

χών του ασφαλισμένου κατά το

χρόνο υποβολής της αίτησης,

το δε ποσό της εξαγοράς βαρύνει

τον ασφαλισμένο. Η αίτηση υπο-

βάλλεται στον ασφαλιστικό ορ-

γανισμό που υπαγόταν ο ασφα-

λισμένος κατά το χρόνο που

έγινε η απεργία και συνοδεύεται

από βεβαίωση του εργοδότη που

εκδόθηκε κατά τον ίδιο χρόνο

από την οποία να προκύπτει η

διάρκεια της απεργίας.

η) Ο χρόνος ανεργίας μετά

την υπαγωγή στην ασφάλιση

οποιουδήποτε φορέα ή του Δη-

μοσίου. Αναγνωρίζεται για την

θεμελίωση του συνταξιοδο-

τικού δικαιώματος και την

προσαύξηση του ποσού της

σύνταξης με την καταβολή για

κάθε μήνα ποσού εξαγοράς υπο-

λογιζόμενου με ποσοστό 20%

για του φορείς κύριας ασφάλισης

και 6% για τους φορείς επι-

κουρικής ασφάλισης επί του

25πλάσιου του ημερομίσθιο

ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει

κατά το χρόνο υποβολής της

αίτησης. 

Ως χρόνος ανεργίας – πέραν

του χρόνου εγγραφής στα μη-

τρώα του ΟΑΕΔ – θεωρείται

κάθε κενό χρονικό διάστημα ,

μετά την έναρξη του εργασιακού

βίου του ασφαλισμένου και την

υπαγωγή του στα μητρώα οποι-

ουδήποτε ασφαλιστικού οργα-

νισμού , για το οποίο δεν υπάρχει

ασφάλιση.

θ) Ο χρόνος σπουδών για

απόκτηση ενός μόνο πτυχίου

σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές

καθώς και ο χρόνος σπουδών,

μετά τη συμπλήρωση του 17ου

έτους της ηλικίας σε μέσες επαγ-

γελματικές σχολές. Ο χρόνος

που θα αναγνωρίζεται θα είναι

ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη

σπουδών της οικίας σχολής, τα

οποία προβλέπονται κατά το

χρόνο αποφοίτησης. 

Αναγνωρίζεται για τη θε-

μελίωση συνταξιοδοτικού δι-

καιώματος και την προσαύ-

ξηση του ποσού της σύνταξης

με την καταβολή για κάθε μήνα

ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου

με:

Ποσοστό 20 % για τους φο-

ρείς κύριας ασφάλισης

Ποσοστό 6 % για τους φορείς

επικουρικής ασφάλισης

επί του 25πλασίου του ΗΑΕ

που ισχύει κατά το χρόνο υπο-

βολής της αίτησης. 

Στο κατά περίπτωση ποσό

εξαγοράς γίνεται έκπτωση 15%

σε περίπτωση εφάπαξ καταβο-

λής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ασφαλισμένου.

2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια – στοι-

χεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή και

άλλων φορέων και σε περί-

πτωση έλλειψής τους, από-

φαση ή βεβαίωση των φο-

ρέων για το αν υπήρξε ασφά-

λιση σε αυτούς, κατά τον

χρόνο σπουδών του ασφα-

λισμένου.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.

1599/86, στην οποία θα δηλώ-

νεται:

• Ότι για τον ζητούμενο προς

αναγνώριση χρόνο δεν έχει

λάβει χώρα ασφάλιση σε

άλλο φορέα κύριας ασφά-

λισης ή το Δημόσιο.

• Ο αιτούμενος αριθμός ημε-

ρών αναγνώρισης.

• Τα χρονικά διαστήματα στα

οποία εμπίπτει ο ζητούμενος

προς αναγνώριση χρόνος.

• Ότι ο ζητούμενος προς ανα-

γνώριση χρόνος δεν έχει ανα-

γνωρισθεί σε άλλο φορέα.

• Ο τρόπος εξόφλησης της

εισφοράς εξαγοράς (με δόσεις,

εφάπαξ ή με παρακράτηση από

την σύνταξη).

3. Επικυρωμένο Αντίγραφο

Πτυχίου ή διπλώματος της

σχολής φοίτησης. Αν η φοί-

τηση πραγματοποιήθηκε σε

ανώτατη ή ανώτερη σχο-

λή της αλλοδαπής, θα πρέ-
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πει το Πτυχίο να έχει ανα-

γνωρισθεί ως ισότιμο με τα

απονεμόμενα από τα Ελλη-

νικά ανώτατα ή ανώτερα εκ-

παιδευτικά Ιδρύματα ή από

την εκάστοτε αρμόδια Δη-

μόσια Ελληνική Αρχή

{(Υπουργείο ή από το Δια-

πανεπιστημιακό Κέντρο Ανα-

γνώρισης Τίτλων Σπουδών

της Αλλοδαπής Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α),

σήμερα Διεπιστημονικό Ορ-

γανισμό Αναγνώρισης Τίτλων

Ακαδημαϊκών και Πληροφό-

ρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) Ή ΑΠΌ

ΤΟΝ Οργανισμό Επαγγελμα-

τικής Εκπαίδευσης και Κα-

τάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή από το

Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκ-

παίδευσης (Ι.Τ.Ε) κ.α.}.

4. Βεβαίωση της οικείας σχολής

για τον προβλεπόμενο χρόνο

φοίτησης σ΄ αυτήν, καθώς

και την συνολική χρονική

περίοδο φοίτησης του αιτού-

ντος. Σε περίπτωση που ο

προβλεπόμενος χρόνος φοί-

τησης αναφέρεται στο Πτυχίο

ή στο Δίπλωμα δεν απαιτείται

η βεβαίωση. Βεβαίωση επί-

σης δεν απαιτείται και για

τις περιπτώσεις όπου η οικεία

σχολή έχει ενταχθεί σε άλλο

εκπαιδευτικό ίδρυμα ή έχει

διακόψει τη λειτουργία της.

Στις περιπτώσεις αυτές θα

πρέπει να προσκομίζεται σχε-

τικό έγγραφο του εποπτεύ-

οντος φορέα (Υπουργείο Παι-

δείας κ.λ.π).

5. Φωτοτυπία του δελτίου της

αστυνομικής ταυτότητας (για

τα πρόσωπα που ζητούν την

αναγνώριση του χρόνου στις

μέσες επαγγελματικές σχο-

λές).

ι) Ο πλασματικός χρόνος

για κάθε παιδί (άρθρο 141

του Ν. 3655/2008) που απο-

κτούν οι ασφαλισμένες, ανεξάρ-

τητα του χρόνου γέννησης των

παιδιών ανέρχεται σε ένα έτος

ασφάλισης για το 1ο παιδί και

σε δύο έτη ασφάλισης για κάθε

επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

Ο αναγνωριζόμενος πλασματικός

χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί

συνολικά τα 5 χρόνια. Το δικαί-

ωμα αναγνώρισης ασκείται κατά

το χρόνο υποβολής της αίτησης

συνταξιοδότησης. Εάν δεν ασκη-

θεί από την ασφαλισμένη μπορεί

να ασκηθεί από τον πατέρα. Η

αναγνώριση γίνεται με εξαγορά

που βαρύνει τον φορέα κύριας

ασφάλισης.

Ο πλασματικός χρόνος συ-

νυπολογίζεται:

• για την προσαύξηση της

σύνταξης 

• για τη θεμελίωση δικαιώ-

ματος σε πλήρη σύνταξη

γήρατος 

• για τη συμπλήρωση του

χρόνου συνταξιοδότησης

λόγω γήρατος, σύμφωνα

με τις διατάξεις της παρα-

γράφου 10 του άρθρου αυ-

τού δηλαδή:

1. Για τους ασφαλισμένους από

1/1/1993 και εφεξής που

θεμελιώνουν δικαίωμα συ-

νταξιοδότησης με 40 έτη

ασφάλισης και ηλικία 60

ετών .

2. Για ασφαλισμένους από

1/1/1983 και εφεξής που

θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό

δικαίωμα με 37 έτη ασφάλι-

σης ανεξαρτήτως ορίου ηλι-

κίας , εφόσον τα 37 έτη

ασφάλισης τα έχουν συμπλη-

ρώσει μέχρι 31/12/2010). 

• για τη συμπλήρωση των

15 ετών ασφάλιση.

Παρατήρηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 141

του Ν. 3655/2008 ο πλασματι-

κός χρόνος για κάθε παιδί δεν

συνυπολογίζεται 

• για τη συμπλήρωση του

ελάχιστου απαιτούμενου

χρόνου για συνταξιοδότηση

των μητέρων ανηλίκων ή

αναπήρων παιδιών

• για την συμπλήρωση των

ελάχιστα απαιτούμενων

ημερών ασφάλισης στα

ΒΑΕ.

ια) Ο χρόνος κατά τον

οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε

σύνταξη αναπηρίας συνυπο-

λογίζεται για την συμπλήρωση

των ελάχιστων προϋποθέσε-

ων που απαιτούνται για τη

συνταξιοδότηση λόγω γήρα-

τος.

ιβ) Ο χρόνος μαθητείας

και μέχρι ένα (1) έτος. 

Ως χρόνος μαθητείας θεω-

ρείται ο χρόνος απασχόλησης

σε προγράμματα απόκτησης ερ-

γασιακής εμπειρίας (stage) 

Αναγνωρίζεται τόσο για την

θεμελίωση συνταξιοδοτικού

δικαιώματος όσο και για την

προσαύξηση του ποσού της

σύνταξης, μετά από αίτηση του

ασφαλισμένου Για κάθε ασφα-

λιζόμενο μήνα καταβάλλεται

ποσό εξαγοράς 20% για τους

φορείς κύριας ασφάλισης και

ποσοστό 6% για τους φορείς
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επικουρικής ασφάλισης υπολο-

γιζόμενο στο 25πλάσιο του ημε-

ρομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη

που ισχύει κατά το χρόνο υπο-

βολής της αίτησης. 

ιγ) Ο χρόνος αποδεδειγ-

μένης άσκησης επαγγελματι-

κής δραστηριότητας πριν την

εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ

και μέχρι (5) έτη εφόσον δεν εί-

χαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές

εισφορές

Ο τρόπος καταβολής του

ποσού εξαγοράς (που προ-

κύπτει από τις παραπάνω

αναγνωρίσεις) καθορίζεται

ως ακολούθως:  

• Είτε εφάπαξ καταβολή

με έκπτωση 15%

• Είτε σε μηνιαίες δόσεις

ίσες με τους αναγνωρι-

ζόμενους μήνες 

• Είτε με παρακράτηση του

¼ του ποσού της σύντα-

ξης

Επιπλέον σε περίπτωση

καθυστέρηση καταβολής μη-

νιαίας δόσης επιβάλλονται

πρόσθετα τέλη.

Οι αναγνωριζόμενοι χρό-

νοι συνυπολογίζονται για τη

θεμελίωση συνταξιοδοτικού

δικαιώματος, εφόσον ο ασφα-

λισμένος έχει πραγματοποι-

ήσει 12 έτη ασφάλισης και

δεν μπορούν να υπερβαίνουν

τα 7 έτη.

Ειδικότερα, ο συνολικός χρό-

νος που συνυπολογίζεται για τη

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δι-

καιώματος καθορίζεται κατ΄

ανώτατο όριο:

σε (4) έτη για όσους θεμε-

λιώνουν συνταξιοδοτικό δικαί-

ωμα το 2011

σε (5) έτη για όσους θεμε-

λιώνουν συνταξιοδοτικό δικαί-

ωμα το 2012

σε (6) έτη για όσους θεμε-

λιώνουν συνταξιοδοτικό δικαί-

ωμα το 2013

σε (7) έτη για όσους θεμε-

λιώνουν συνταξιοδοτικό δικαί-

ωμα από 1-1-2014 και εφεξής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ισχύς των

διατάξεων της παραγράφου

18 «Αναγνωριζόμενοι χρό-

νοι» αρχίζει από 1-1-2011.

Όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο

ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος

μέχρι 31-12-2010 με προσμέτρηση χρόνων που

προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν. 2084/92

εφόσον υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης

μέχρι 31-12-2013, ακολουθούν τις κατά

περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

που ισχύουν κατά το έτος 2010.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ν. 4093/2012

Το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 40 του

Ν.3996/2011 εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με

προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις

του άρθρου 10 του Ν.3863/2010. Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί προγενέστερα ή

μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμούν να

κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης τους, σε καμιά

όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία συνταξιοδότησης τους. Αντίθετα, για όσους

θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2010 καθώς

και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής με βάση

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν.3863/2010 εξα-

κολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε έως

την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.
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ΧΡΟΝΙΑ

Τίποτα δεν τελείωσε
με αγώνες

θα κερδίσουμε
ό,τι μας παίρνουν


