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Αθήνα 14/11/2011 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 

 

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ  Ν. 4024/2011 
 

            Στο Ν.4024/2011 που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 226Α /27-10-2011 και αναφζρεται ςτο 

ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, το άρκρο 1 αυτοφ του 

νόμου περιλαμβάνει ρυκμίςεισ ςυνταξιοδοτικϊν κεμάτων του Δθμοςίου, οι κυριότερεσ των 

οποίων είναι οι εξισ: 

 
1.  Η ςφνταξη όςων κα εξζλκουν τθσ υπθρεςίασ από τθν εφαρμογι του νζου μιςκολογίου μζχρι 

31-12-2015 κα υπολογιςτεί με τισ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ του παλιοφ μιςκολογίου, 

λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 38 τουν.3986/2011 περί 

αναςτολισ των μιςκολογικϊν ωριμάνςεων από 1-7-2011. 

           Δηλ. όποιοσ ςυνταξιοδοτηθεί από 1-11-2011 μζχρι 31-12-2015, θα υπολογιςτεί η 

ςφνταξή του με βάςη τισ  ςυντάξιμεσ αποδοχζσ του παλιοφ μιςθολογίου, όπωσ είχαν 

διαμορφωθεί ςτισ 31-10-2011, γι αυτό και οι κρατήςεισ για την κφρια ςφνταξη και τα 

αςφαλιςτικά ταμεία γίνονται ςτισ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ του παλιοφ μιςθολογίου. 

           Επειδι από 1-7-2011 ζχει αναςταλεί θ  χοριγθςθ Μ.Κ με το παλιό μιςκολόγιο,  (άςχετο 

αν με το νζο μιςκολόγια κα παίρνει κάποιοσ Μ.Κ , αυτά δεν κα υπολογίηονται ςτισ ςυντάξιμεσ 

αποδοχζσ), θ αφξθςθ που κα προκφπτει ςτισ ςυντάξεισ κα είναι μόνο από τθν αφξθςθ των ετϊν 

υπθρεςίασ και όχι και από τθν αλλαγι των  Μ.Κ. που κα μποροφςε να ζχει μζχρι το 2015. 

           Στθν ουςία πρόκειται για μια μείωςθ ςτισ ςυντάξεισ, αφοφ  πχ υπάλλθλοσ που  ςτισ 31-10-

2011 είχε 30 ζτθ υπθρεςίασ και   Μ.Κ 3  με το παλιό μιςκολόγιο , αν αποχωριςει το 2015 με 34 

χρόνια υπθρεςίασ κα πάρει 34/35 των ςυντάξιμων αποδοχϊν  του ΜΚ 3 που είχε ςτισ 31-10-

2011 και όχι του ΜΚ 1 που κα εξελιςςόταν κανονικά. 

 

2.  Η οικογενειακή παροχή εξακολουκεί να χορθγείται ςτουσ ςυνταξιοφχουσ του Δθμοςίου που 

ζχουν εξζλκει τθσ υπθρεςίασ μζχρι 31-10-2011 ςφμφωνα με το ν.3205/2003, δθλ 35 € το 

επίδομα γάμου, 18 € για το κακζνα από τα δφο πρϊτα παιδιά κλπ , ενϊ όςοι εξζλκουν ςτθ 

ςφνταξθ από 1-11-2011 θ οικογενειακι παροχι ( 50€ για το πρϊτο παιδί , 70 € για το δεφτερο 

κλπ) κα υπολογίηεται ςφμφωνα με το νζο μιςκολόγιο, το οποίο δίνει τθν οικογενειακι παροχι 

μόνο ςε αυτοφσ που ζχουν τζκνα ανιλικα ι ανίκανα ςωματικά ι πνευματικά για άςκθςθ 

βιοποριςτικοφ επαγγζλματοσ με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 50%. Δθλ όςοι εξζρχονται ςτθ 

ςφνταξθ από 1-11-2011 και ζχουν ενιλικα παιδιά που ζχουν περατϊςει και τισ ςπουδζσ τουσ, 

αν ςποφδαηαν, χάνουν το επίδομα γάμου (35 €) που κα παίρνουν όςοι ςυνταξιοδοτικθκαν 

μζχρι 31-10-2011. 



 2 

3.    α) Από 1-11-2011 ςτουσ ςυνταξιοφχουσ του Δημοςίου, οι οποίοι δεν ζχουν ςυμπληρώςει 

το 55ο ζτοσ τησ ηλικίασ , το ποςό τησ κφριασ ςφνταξησ που υπερβαίνει τα  1000 € μειώνεται 

κατά  40%.  

         β) Από 1-11-2011 ςτουσ ςυνταξιοφχουσ του Δημοςίου, οι οποίοι είναι άνω των 55 ετών, 

το ποςό τησ κφριασ ςφνταξησ που υπερβαίνει τα  1200 € μειώνεται κατά 20%.  

Εξαιροφνται τθσ μείωςθσ αυτισ οι ςυνταξιοφχοι που ζχουν ανάπθρο ςφηυγο ι ανάπθρο τζκνο 

ςε ποςοςτό 80% και άνω,  κακϊσ και όςοι παίρνουν το επίδομα ανικανότθτασ που δίνει το 

Δθμόςιο φςτερα από γνωμάτευςθ τθσ Ανϊτατθσ Υγειονομικισ Επιτροπισ Στρατοφ. 

         Για τον προςδιοριςμό του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφνταξθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 

προκειμζνου να γίνει θ ανωτζρω μείωςθ, λαμβάνεται υπόψθ το ακακάριςτο ποςό τθσ μθνιαίασ 

βαςικισ ςφνταξθσ και το ςυγκαταβαλλόμενο με αυτι ποςό του επιδόματοσ εξομάλυνςθσ, αφοφ 

αφαιρεκεί το ποςό τθσ Ειςφοράσ  Αλλθλεγγφθσ Συνταξιοφχων. 

Θυμίηουμε ότι Ειςφορά  Αλλθλεγγφθσ Συνταξιοφχων είναι μια ειςφορά που επιβάλλεται 

ςτο ςφνολο των μεικτϊν ςυντάξιμων αποδοχϊν  από 1400€ και άνω ςυμπεριλαμβανομζνου και 

του επιδόματοσ εξομάλυνςθσ (δεν ςυμπεριλαμβάνεται το οικογενειακό επίδομα) και από 1-8-

2011 ζχει διαμορφωκεί ςφμφωνα με το Ν.4022/2011 ωσ εξισ: 

 

Για ςυντάξεισ από 1400,01       ζωσ    1700    ποςοςτό      3% 

          »                     1700,01       ζωσ    2000    ποςοςτό      6% 

          »                    2000,01       ζωσ    2300    ποςοςτό       7% 

          »                    2300,01       ζωσ    2600    ποςοςτό       9% 

κ.ο.κ. από              3500 και άνω                                          14% 

 

Για τθν πρϊτθ κατθγορία το ποςό τθσ ςφνταξθσ μετά τθν παρακράτθςθ τθσ ειςφοράσ 3% δεν 

μπορεί να υπολείπεται των 1400 €. 

 

Επιπλζον τησ ειςφοράσ αυτήσ, από 1/8/2011 ςτουσ ςυνταξιοφχουσ του δημοςίου που δεν 

ζχουν ςυμπληρώςει το 60ό ζτοσ τησ ηλικίασ, παρακρατείται επιπλζον μηνιαία ειςφορά ωσ 

εξήσ: 

Για ςυντάξεισ από 1700,01       ζωσ    2300    ποςοςτό      6% 

          »                     2300,01       ζωσ    2900    ποςοςτό      8% 

          »                    2900,01       και άνω          ποςοςτό     10% 

 

      Για τον προςδιοριςμό τθσ ανωτζρω ειςφοράσ  λαμβάνεται υπόψθ το ποςό τθσ μθνιαίασ 

βαςικισ ςφνταξθσ και του ποςοφ τθσ εξομάλυνςθσ που ςυγκαταβάλλεται με τθ ςφνταξθ, 

αφαιρουμζνου του ποςοφ τθσ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

      Για τθν πρϊτθ κατθγορία το ποςό τθσ ςφνταξθσ μετά τθν παρακράτθςθ τθσ επιπλζον 

ειςφοράσ 6% δεν μπορεί να υπολείπεται των 1700 €. 

 

4.     Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ ανάκλθςθ πράξθσ με τθν οποία ζχει αναγνωριςτεί 

ςυντάξιμοσ χρόνοσ με καταβολι ειςφοράσ εξαγοράσ οφτε ζκδοςθ νζασ πράξθσ με τθν οποία 

περιορίηεται χρόνοσ που ζχει αναγνωριςτεί ωσ ςυντάξιμοσ ,φςτερα από εξαγορά, μετά την 

παρζλευςη ενόσ (1) ζτουσ από την κοινοποίηςη τησ πράξησ αναγνώριςησ. 
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Κατ’ εξαίρεςθ , αναγνωριςτικι πράξθ που ζχει εκδοκεί μπορεί να ανακλθκεί ςτο ςφνολό 

τησ , μετά από αίτθςθ του υπαλλιλου οποτεδιποτε, εφόςον ο χρόνοσ που ζχει αναγνωριςτεί με 

αυτι τθν πράξθ μπορεί να χρθςιμεφςει για τθ κεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ ςτο 

Δθμόςιο ι ςε άλλον αςφαλιςτικό φορζα . 

         Η ανωτζρω διάταξθ ζχει αναδρομικι ςχζςθ από 1-1-2011. Αιτιςεισ για ανάκλθςθ 

αναγνωριςτικϊν πράξεων ι για περιοριςμό  χρόνου που ζχει αναγνωριςτεί, οι οποίεσ ζχουν 

υποβλθκεί και εκκρεμοφν για εξζταςθ ςτισ Διευκφνςεισ Συντάξεων  τίκενται ςτο αρχείο με 

εξαίρεςθ όςεσ ζχουν υποβλθκεί εντόσ τθσ προκεςμίασ του  ενόσ (1) ζτουσ από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ. 

 

5. Αποδεςμεφεται θ αναπροςαρμογι ι αφξθςθ των ςυντάξεων από τθν αναπροςαρμογι των 

μιςκϊν των εν ενεργεία υπαλλιλων από 1-1-2016 αντί  τθσ 1-1-2014 που προζβλεπε ο 

ν.3865/2010. Από τθν θμερομθνία αυτι και μετά θ αναπροςαρμογι των καταβαλλόμενων 

ςυντάξεων  κα γίνεται μόνο με διάταξθ ειδικοφ νόμου ςτθ βάςθ ςυντελιςτι που 

διαμορφϊνεται κατά 50% από τθ μεταβολι του ΑΕΠ και κατά 50% από τθ μεταβολι του 

τιμάρικμου (Δ.Τ.Κ.) του προθγοφμενου ζτουσ και ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει τθν 

ετιςια μεταβολι του Δ.Τ.Κ. 

 

Αυτό πρακτικά ςθμαίνει  ότι θ αφξθςθ των ςυντάξεων δεν κα ακολουκεί τθν αφξθςθ των 

ςυντάξιμων αποδοχϊν των εν ενεργεία υπαλλιλων με αποτζλεςμα ςε βάκοσ  

χρόνου οι καταβλθκείςεσ ςυντάξεισ να ςυρρικνϊνονται και να υπολείπονται των μιςκϊν των εν  

ενεργεία υπαλλιλων. 

        Ζτςι με βάςθ τισ ανωτζρω μειϊςεισ και με βάςθ το αφορολόγθτο όριο των 5000€  που κα 

αρχίςει να εφαρμόηεται από 1-1-2012, παρουςιάηουμε ζναν ενδεικτικό πίνακα κατά 

προςζγγιςθ για τθν κφρια ςφνταξθ το 2012 για τουσ εκπαιδευτικοφσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

παρατιρθςθ που αναγράφεται  ςτο κάτω μζροσ του πίνακα. 

 

Η ΚΤΡΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟ 2012 ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ  ή ΕΓΓΑΜΟ   
(χωρίς οικογενειακή παροχή)  

 

ΕΣΗ 
ΤΠΗΡ Μ.Κ 

ΚΑΘΑΡΕ ΤΝΣΑΞΙΜΕ 
ΑΠΟΔΟΦΕ   ΚΑΣΩ ΣΩΝ 55 

ΕΣΩΝ 

ΚΑΘΑΡΕ ΤΝΣΑΞΙΜΕ 
ΑΠΟΔΟΦΕ   ΑΝΩ ΣΩΝ 55 

ΕΣΩΝ 

20 8 651 651 

21 8 684 684 

22 7 729 729 

23 7 783 783 

24 6 832 832 

25 6 864 864 

26 5 916 916 

27 5 938 950 

28 4 966 997 

29 4 985 1029 

30 3 1016 1081 
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31 3 1035 1108 

32 2 1071 1150 

33 2 1087 1177 

34 1 1110 1209 

35 1 1118 1220 

36 1 1131 1236 

37 1 1145 1252 

38 1 1156 1266 

39 1 1169 1282 

40 1 1182 1298 

 
Παρατήρηςη: Μετά τθν αναςτολι των μιςκολογικϊν ωριμάνςεων από 1-7-2011 είναι αδφνατο 
μζχρι το 2015 να δθμιουργθκεί γενικόσ πίνακασ με τισ κακαρζσ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ, διότι δεν 
κα αντιςτοιχοφν τα ζτθ υπθρεςίασ με τα Μ.Κ.. Θα υπολογίηεται δθλ. θ ςφνταξθ κάποιου μζχρι 
το 2015 με βάςθ τα χρόνια υπθρεςίασ που κα ζχει κατά τθν ζξοδό του από τθν υπθρεςία αλλά  
με βάςθ τισ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ που είχε ςτισ 31-10-2011.             

Ο κακζνασ είναι ξεχωριςτι περίπτωςθ.  
Ο ανωτζρω πίνακασ είναι κακαρά ενδεικτικόσ και ιςχφει, αν όλα τα ζτη υπηρεςίασ είναι 

ςτο Δημόςιο  και εφόςον τα Μ.Κ  αντιςτοιχοφν ςτα ζτθ υπθρεςίασ που αναγράφονται, διότι 
ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ δεν ζλαβε μιςκολογικι προαγωγι από 1-7-2011. Στθν περίπτωςθ που 
ςτα αναγραφόμενα ζτθ υπθρεςίασ υπάρχει διαφορά ενόσ (1) Μ.Κ από αυτό που παρουςιάηεται,    
θ διαφορά αυτι κα κυμαίνεται από 12-16 €. 
 
 

ΑΥΑΛΙΣΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ 
 

Σ.Π.Δ.Τ. 
 

    Στουσ αςφαλιςμζνουσ του Ταμείου Πρόνοιασ Δθμοςίων Υπαλλιλων (Τ.Π.Δ.Υ.) που εξιλκαν 
τθσ υπθρεςίασ από 1-1-2010 μζχρι 31-12-2010, το ποςό του εφάπαξ βοθκιματοσ που χορθγεί 
το Ταμείο , μειώνεται κατά 15%, ενώ όςοι εξήλθαν ή εξζρχονται τησ υπηρεςίασ από 1-1-2011 
και μετά, το  ποςό του εφάπαξ βοηθήματοσ που χορηγεί το Ταμείο , μειώνεται κατά 20%. π.χ. 
εκπαιδευτικόσ που εξιλκε τθσ υπθρεςίασ το 2010 με 34 ζτθ υπθρεςίασ για τα οποία κατζβαλε 
ειςφορζσ ςτο ΤΠΔΥ, αντί να λάβει εφάπαξ 59.900 κα λάβει 50.915  
 
 

Μ.Σ.Π.Τ. 
 

 Ο νζοσ τρόποσ υπολογιςμοφ του μερίςματοσ που χορθγεί το Μ.Τ.Π.Υ.  για όλουσ τουσ μετόχουσ 
του, δθλ. το άκροιςμα που προκφπτει από τουσ δφο τφπουσ υπολογιςμοφ 
 
α)  Βαςικόσ μιςθόσ χ 20% χ ζτη αςφάλιςησ  χ  0,8075 : 35 
 
β)  Τυχόν άλλεσ αποδοχζσ χ 20%  χ ζτη αςφάλιςησ χ 0,8075 : 35 
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δεν αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ, διότι το μζριςμά τουσ υπολογιηόταν και πριν με ποςοςτό 
αναπλιρωςθσ 20% και δεν  είχαν άλλου είδουσ αποδοχζσ για τισ οποίεσ  καταβάλλονταν 
ειςφορζσ υπζρ του ΜΤΠΥ για να πάρουν υπομζριςμα. 
 

Σ.Ε.Α.Δ.Τ. 
 

Δεν αλλάηει ο τρόποσ υπολογιςμοφ του βοθκιματοσ αλλά από 1-9-2011 με το νόμο 
3986/2011 (μεςοπρόκεςμο), κεςπίηεται Ειδικι Ειςφορά Συνταξιοφχων Επικουρικισ Αςφάλιςθσ 
(τφπου ΛΑΦΚΑ)  ςε όλεσ τισ επικουρικζσ ςυντάξεισ άνω των 300 €. κλιμακωτά από 3-10%. Ζτςι: 
 
Για ςυντάξεισ από 300,01 ζωσ 350 €  κα παρακρατείται ποςοςτό 3% 
                       από 350,01 ζωσ 400 €  κα παρακρατείται ποςοςτό 4% 
                       από 400,01 ζωσ 450 €  κα παρακρατείται ποςοςτό 5%  κ.ο.κ ανά 50€   
και φκάνουμε ςε ςυντάξεισ από 650€ και άνω που το ποςοςτό παρακράτθςθσ κα είναι 10%. 
 

Η παρακράτθςθ αυτισ τθσ ειςφοράσ κα γίνει ςε όςουσ ζχουν  από 35  και άνω ζτθ 

αςφάλιςθσ ςτο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.,  γιατί ςτα 35 ζτθ θ ακακάριςτθ ςφνταξθ είναι 333,20 € και κα γίνει 

παρακράτθςθ ειςφοράσ 10 €. 

 

ΠΡΟΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ-ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΥΕΔΡΕΙΑ 

          Στθν κακθμερινι ςυηιτθςθ ταυτίηεται θ προςυνταξιοδοτικι διακεςιμότθτα με τθν 

εργαςιακι εφεδρεία, αν και είναι δφο διαφορετικά πράγματα.  

         Η εργαςιακι εφεδρεία αναφζρεται ςτο τυχόν πλεονάηον προςωπικό των νομικϊν 

προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 37 του 

ν.3986/2011, ενϊ θ προςυνταξιοδοτικι διακεςιμότθτα δθλ. θ διακεςιμότθτα λόγω επικείμενθσ 

ςυνταξιοδότθςθσ αναφζρεται, ςφμφωνα με το άρκρο 33 του ν.4024/2011, ςτουσ πολιτικοφσ 

δθμόςιουσ υπαλλιλουσ , ςτουσ υπαλλιλουσ Ο.Τ.Α πρϊτου και δεφτερου βακμοφ και των 

νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, οι οποίοι απολφονται αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία 

τουσ με τθ ςυμπλιρωςθ τουλάχιςτον 35ετοφσ πραγματικισ και ςυντάξιμθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ 

και τουλάχιςτον του 55ου ζτουσ τθσ θλικίασ εφόςον αυτά ςυμπλθρϊνονται μζχρι 31-12-2013 

δθλ. όςοι ζχουν  ςιμερα τουλάχιςτον 33 ζτθ υπθρεςίασ και θλικία τουλάχιςτον 53 ετϊν. 

       Οι εκπαιδευτικοί όμωσ όλων των βαθμίδων εκπαίδευςησ δεν υπάγονται ςτην 

προςυνταξιοδοτική διαθεςιμότητα, όπωσ και οριςμζνεσ άλλεσ κατθγορίεσ εργαηομζνων, όπωσ 

το ιατρικό, νοςθλευτικό και επιςτθμονικό προςωπικό του Ε.Σ.Υ., των δθμοςίων νοςθλευτικϊν 

ιδρυμάτων, οι διπλωματικοί υπάλλθλοι  κ.ά. 

 

Μπαλάγκας Γιάμμης 

Ειδικός συνεργάτης Δ.Ο.Ε. 
                                                                      

 

 


