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   ΘΕΜΑ:  Νέες  συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  για  υπολογισμό  σύνταξης  (άρθρα  2-4 
Ν.3863/2010) .

   ΣΧΕΤ: Άρθρα 2-4 του ν.3863/2010.

Με τα άρθρα 2-4 του ν.3863/2010 τέθηκαν νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν 

τον υπολογισμό της σύνταξης. 

Συγκεκριμένα :

α) Με το άρθρο 2     (Βασική σύνταξη)   καθιερώνεται Βασική Σύνταξη από 1.1.2015 και εφεξής. 

Ορίζεται το ύψος, οι δικαιούχοι, ο υπολογισμός και άλλα θέματα .

β) Με το  άρθρο 3 (Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1.1.2011 και εφεξής) 
καθιερώνεται  αναλογικό  ποσό  σύνταξης  που  αφορά  ασφαλισμένους   για  πρώτη  φορά  από 

1.1.2011  και  εφεξής σε  Φ.Κ.Α.  –  πλην  ΟΓΑ-  που  θεμελιώνουν  δικαίωμα  σύνταξης  μετά  την 

1.1.2015 . 

γ) Με το  άρθρο 4 (Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων πριν από την 01.01.2011) 
καθιερώνεται νέος υπολογισμός σύνταξης παλαιών και νέων ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί 

για  πρώτη  φορά  στην  ασφάλιση  οποιουδήποτε  Φ.Κ.Α.  ως  31.12.2010  και  θεμελιώνουν 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015. 

Για όλα τα παραπάνω  θα ακολουθήσουν οδηγίες μελλοντικά.

 Με την παρούσα εγκύκλιο  σας γνωρίζουμε την εφαρμογή  των διατάξεων της παραγράφου 2 

του  άρθρου  4  οι  οποίες  αφορούν ασφαλισμένους  που θεμελιώνουν δικαίωμα  σύνταξης 
(γήρατος ή αναπηρίας ) ως 31.12.2014.

Συγκεκριμένα για  ασφαλισμένους  που  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (ηλικία και 
έτη ασφάλισης) σε  φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από 1.1.2011 ως 31.12.2014  το 

ετήσιο ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1.1.2013 
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και  εφεξής  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  2% των  συντάξιμων  αποδοχών ή  των  ασφαλιστικών 
κατηγοριών όπως αυτές ισχύουν .

Δηλαδή ο υπολογισμός του ποσού σύνταξης για το χρόνο μετά το 2013 θα γίνεται με 2% επί του 
ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις περιπτώσεις που από τις καταστατικές διατάξεις θα 
προκύπτει μεγαλύτερο ποσοστό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : οι δικαιούχοι και το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ορίζονται σύμφωνα με τις γενικές ή 

καταστατικές διατάξεις κάθε Φ.Κ.Α. και τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Για την κατανόηση της ανωτέρω ρύθμισης, δηλαδή για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα από 

1.1.2011 ως 31.12.2014 , παρατίθενται παραδείγματα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1  Ο     
Ασφαλισμένος  ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1.1.1975 ως 31.02.2013 και είναι 

γεννημένος  το  1950  καταθέτει  αίτηση  συνταξιοδότησης  τον  3ο του  2013.Ο  ασφαλισμένος  μέχρι 
31.12.2010  έχει  θεμελιωμένο  συνταξιοδοτικό  δικαίωμα (  35  έτη  ασφάλισης  και  ηλικία  60  ετών)  . 

Επομένως ο υπολογισμός της σύνταξης του θα γίνει  με βάση τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να έχουν 
εφαρμογή τα προαναφερθέντα διότι  οι  νέες διατάξεις ισχύουν για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα 
από 1.1.2011 και μετά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2  Ο     
Ασφαλισμένος προερχόμενος από το πρώην ΤΕΒΕ,  ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 

από 1.1.1984 ως 31.12.2013 και είναι γεννημένος το 1947 καταθέτει αίτηση για σύνταξη τον 1/2014.  Ο 
ασφαλισμένος δεν θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 αλλά από 1.1.2011 και μετά 
( ηλικία 65 ετών το 2012 και πλέον των 15 ετών ασφάλισης) .

Η σύνταξη του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

α) Για  χρόνο ασφάλισης ως 31.12.2012 βάσει των ισχυουσών  καταστατικών διατάξεων

β)   Για  χρόνο  ασφάλισης  από 1.1.2013  και  εφεξής   με  2% επί  του  ποσοστού  των  ασφαλιστικών 

κατηγοριών  ΟΑΕΕ δεδομένου ότι από τις καταστατικές διατάξεις προκύπτει μεγαλύτερο ποσό .

 ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Α/Κ ΠΟΣΟ
   Α/Κ 

ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΕΤΟΥΣ

 ΠΟΣΟ

    ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 220,00

ΕΩ
Σ 

30
 Ε

ΤΗ 1/84 - 12/85 Ε 762,04 2 24,30 48,60
1/86 - 12/90 ΣΤ 930,71 5 27,90 139,50
1/91 - 12/02 Ζ 1111,02 12 34,20 410,40
1/03  -12/06 Η 1399,06 4 42,00 168,00
1/07 - 12/09 Π05 (Η) 1399,06 3 42,00 126,00
1/10 - 12/12 Π06(Η) 1577,93 3 42,00 126,00

1/13 - 12/13 Π07(Η) 1687,28*2% 1 33,75 (42,00) * 33,75

    ΣΥΝΟΛΟ 1280,5

*  Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2013 ως 31/12/2013 η απόδοση της ΠΟ7 κατηγορίας είναι 

33,75 ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας,  ενώ η απόδοση της Π07 ως Η είναι  
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42,00 ευρώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΕΒΕ. Επομένως  θα αποδοθεί το 
ποσό των 33,75 ευρώ κατ΄ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4 παρ.2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3  Ο     
Ασφαλισμένος  προερχόμενος  από  το  πρώην  ΤΑΕ,  ο  οποίος  έχει  πραγματοποιήσει  χρόνο 

ασφάλισης  από  1.1.1983  ως  31.12.2014  και  είναι  γεννημένος  το  1947  καταθέτει  αίτηση  για 

σύνταξη  τον  1/2015.  Ο  ασφαλισμένος  δεν  θεμελίωνε  συνταξιοδοτικό  δικαίωμα  μέχρι 
31.12.2010 αλλά από 1.1.2011 και μετά ( ηλικία 65 ετών το 2012 και πλέον των 15 ετών 
ασφάλισης) 

Η σύνταξη του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

α) Για  χρόνο ασφάλισης ως 31.12.2012 βάσει των ισχυουσών  καταστατικών διατάξεων

β)   Για  χρόνο  ασφάλισης  από 1.1.2013 και  εφεξής  θα  πρέπει  να  χορηγηθεί  το  ποσό των 

καταστατικών διατάξεων του πρώην ΤΑΕ ( ΣΤ κατηγορία 28,54 ευρώ )  διότι είναι μικρότερο από 

το 2%  επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Α/Κ   ΠΟΣΟ
   Α/Κ

ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΕΤΟΥΣ

  ΠΟΣΟ

1/83 - 9/90 Γ 628,00       7 9 17,94 139,03
10/90-12/06 Ε 879,00 16 3 25,11 408,03
1/07 - 12/09 Π04 (Ε) 1212,92 3 25,11  75,33
1/10 - 12/12 Π05 (Ε) 1399,06 3 25,11  75,33

1/13-12/14 Π06 (ΣΤ) 1577,93 *2% 2 28,54 (31,56)* 57,08

ΣΥΝΟΛΟ 754,80

* Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2013 ως 31/12/2014 η απόδοση της ΠΟ6 κατηγορίας είναι 

31,56  ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας,  ενώ η απόδοση της Π06 ως ΣΤ  είναι  

28,54 ευρώ σύμφωνα με τις  καταστατικές  διατάξεις  πρώην ΤΑΕ.  Επομένως  θα αποδοθεί  το 
ποσό των 28,54  ευρώ κατ΄ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4 παρ.2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4  Ο     
Έστω ότι ο ανωτέρω ασφαλισμένος ζήτησε με αίτηση του την υπαγωγή του σε μικρότερη 

ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2013, την ΠΟ4 .

Η σύνταξη του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

    α) Για  χρόνο ασφάλισης ως 31.12.2012 βάσει των ισχυουσών  καταστατικών διατάξεων

    β)   Για  χρόνο  ασφάλισης  από  1.1.2013  και  εφεξής  με   2%  επί  του  ποσοστού  των 

ασφαλιστικών  κατηγοριών   ΟΑΕΕ  δεδομένου  ότι  από  τις  καταστατικές  διατάξεις  προκύπτει 

μεγαλύτερο ποσό .
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Α/Κ ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΕΤΟΥΣ

ΙΣΧΥΟΝ 
ΠΟΣΟ

1/83 - 9/90 Γ 628,00       7 9 17,94 139,03
10/90-12/06 Ε 879,00 16 3 25,11 408,03
1/07 - 12/09 Π04 (Ε) 1212,92 3 25,11  75,33
1/10 - 12/12 Π05 (Ε) 1399,06 3 25,11  75,33

1/13-12/14 Π04 (Ε) 1212,92*2% 2 24,26 ( 25,11) * 48,52

ΣΥΝΟΛΟ       746,24

* Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2013 ως 31/12/2014 η απόδοση της ΠΟ4 κατηγορίας είναι 

24,26  ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας,  ενώ η απόδοση της Π04 ως Ε  είναι 

25,11  ευρώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΑΕ. Επομένως  θα αποδοθεί το 
ποσό των 24,26  ευρώ κατ΄ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4 παρ.2.

Για  την  μηχανογραφική  εφαρμογή  των  παραπάνω  επισυνάπτεται  η  τελευταία  σελίδα  των 

ΔΕΣΣΑ (αρχικών ΤΑΕ,ΤΕΒΕ) στις  οποίες  υπάρχει πρόβλεψη για την καταχώριση του χρόνου 

από 1.1.2013 αναγράφοντας στο κενό την σχετική κατηγορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:        Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που ο υπολογισμός του   
ποσού  της σύνταξης γίνεται βάσει των καταστατικών διατάξεων των πρώην ταμείων .

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

  Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

           Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

                              
 

4

ΑΔΑ: ΒΕΑΥ4691Ω3-7Μ9


