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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.Ποιοι παίρνουν σύνταξη από το ∆ηµόσιο;
1.
Οι τακτικοί (µόνιµοι) υπάλληλοι των υπουργείων, και της Βουλής, οι δικαστικοί
λειτουργοί, οι συµβασιούχοι του Ν.∆. 874/71, οι υπάλληλοι των περιφερειών, των
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, των δήµων και κοινοτήτων, των κρατικών νοσοκοµείων,
των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, ορισµένων Ν.Π.∆.∆., οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων, καθώς και
οι εκπαιδευτικοί αναγνωρισµένων σχολείων της αλλοδαπής.
2.

Τα στελέχη των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας.

3.

Οι βουλευτές, οι νοµάρχες, οι δήµαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων.

4.

Οι κληρικοί.

5.

Οι ανάπηροι των πολέµων και της Εθνικής Αντίστασης.

6.

Όσοι έχουν δικαιωθεί τιµητική ή προσωπική σύνταξη.

7.
Τα µέλη των οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα) των ανωτέρω, σε περίπτωση θανάτου, και
προκειµένου για διορισθέντες ή καταταγέντες µέχρι 31-12-1992 και η πατρική οικογένεια
(πατέρας, µητέρα , άγαµες αδελφές, άγαµοι ανίκανοι αδελφοί µε ποσοστό ανικανότητας
άνω του 67%).

2.Ποιος πληρώνει τις συντάξεις

2008

Απευθείας ο Κρατικός Προϋπολογισµός. αφού δεν υπάρχει ειδικός ασφαλιστικός φορέας
στον οποίο να ασφαλίζονται οι δηµόσιοι υπάλληλοι - λειτουργοί.
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2.ΓΕΝΙΚΑ
1.Θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
Ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να συµπληρώσει ο υπάλληλος - λειτουργός στην Υπηρεσία
προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί.
2.Ποιες υπηρεσίες υπολογίζονται για τη θεµελίωση του δικαιώµατος;
Υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί στο ∆ηµόσιο, στους ΟΤΑ και τα άλλα Ν.Π.∆.∆. µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας (τακτικού. εκτάκτου, συµβασιούχου, ηµεροµίσθιου και µε
σύµβαση έργου υπό προϋποθέσεις) καθώς και υπηρεσίες που προβλέπονται από ειδικές
διατάξεις.
3.Συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση του δικαιώµατος χρόνος απασχόλησης
(µε ασφάλιση) στον ιδιωτικό τοµέα;
ΟΧΙ για τους προσληφθέντες µέχρι και 31-12-1982
ΝΑΙ για τους προσληφθέντες µετά την 1-1-1983
4.Συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση του δικαιώµατος ο χρόνος
απασχόλησης στην αλλοδαπή γενικά;
ΝΑΙ στους εκπαιδευτικούς που είναι παλαιοί ασφαλισµένοι, εφόσον πρόκειται για
προϋπηρεσία σε σχολεία της αλλοδαπής και δίδαξαν σε τάξεις ελληνοπαίδων.
ΌΧΙ στους παλαιούς ασφαλισµένους εφόσον οι σχετικές εισφορές µεταφερθούν σε
ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης της χώρας καθώς και σε ορισµένες άλλες
περιπτώσεις.

5.Συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση του δικαιώµατος ο χρόνος
απασχόλησης στις χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
ΝΑΙ µετά την έναρξη της ισχύος των κοινοτικών κανονισµών 1408/1971, 574/1972 και
1606/1998 εφόσον:

2008

α) ο υπάλληλος ή στρατιωτικός έχει προσληφθεί-καταταγεί µετά την 1-1-1983 και
β) σε κάθε περίπτωση εφόσον ο χρόνος απασχόλησής του στις χώρες-µέλη της Ε.Ε.
διανύθηκε στο ∆ηµόσιο Τοµέα.
6.Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος;
Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (κληρωτού - εφέδρου) συνυπολογίζεται µαζί µε την
υπόλοιπη δηµόσια υπηρεσία του υπαλλήλου - λειτουργού για τη θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (χωρίς εξαγορά ή µε εξαγορά).
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7.Ο χρόνος σπουδών συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος;
Κατά κανόνα ο χρόνος σπουδών δεν συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, αφού δεν λογίζεται καν ως συντάξιµος.
Κατ΄ εξαίρεση συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
(λογίζεται και ως συντάξιµος) προκειµένου για τους µόνιµους στρατιωτικούς ο χρόνος
σπουδών στις στρατιωτικές σχολές, προκειµένου για τα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας ο
χρόνος σπουδών στις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές.

8.Μπορεί ο υπάλληλος-λειτουργός να συνταξιοδοτηθεί αµέσως µετά τη
θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος;
Ο υπάλληλος - λειτουργός που συµπληρώνει τον ελάχιστο αυτό χρόνο ναι µεν θεµελιώνει
δικαίωµα για σύνταξη και µπορεί ν' αποχωρήσει από την Υπηρεσία, δεν είναι όµως δυνατή
η καταβολή της σύνταξής του αν δεν έχει συµπληρώσει το απαιτούµενο κατά περίπτωση
όριο ηλικίας.

9.Τι είναι το «όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση» ;
Είναι η ηλικία που πρέπει να έχει συµπληρώσει ο υπάλληλος - λειτουργός
προκειµένου να αρχίσει να του καταβάλλεται η σύνταξη που έχει δικαιωθεί.
∆εν είναι απαραίτητο να έχει συµπληρώσει ο υπάλληλος - λειτουργός το
απαιτούµενο όριο ηλικίας κατά το χρόνο θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Ο
υπάλληλος - λειτουργός µπορεί ν' αποχωρήσει από την Υπηρεσία και να πάρει τη σύνταξή
του όταν συµπληρώσει το απαιτούµενο όριο ηλικίας.

2008

Σε ορισµένες περιπτώσεις, που καταγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν, δεν
απαιτείται για την έναρξη καταβολής της σύνταξης, όριο ηλικίας.
10.Όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι-λειτουργοί έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης (θεµελίωση δικαιώµατος) και τα ίδια όρια ηλικίας για την έναρξη
πληρωµής της σύνταξής τους;
Οι δηµόσιοι - υπάλληλοι - λειτουργοί διαφοροποιούνται ως προς τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης και τα όρια ηλικίας για την έναρξη πληρωµής της σύνταξής τους, ανάλογα
µε την κατηγορία (στρατιωτικοί - πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι), την ιδιότητα του «νέου» ή
του «παλαιού ασφαλισµένου», το χρόνο διορισµού - κατάταξης και το χρόνο θεµελίωσης
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
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Επισηµαίνεται, ότι για τους δικαστικούς λειτουργούς, το κύριο προσωπικό του
Ν.Σ.Κ., το φυλακτικό προσωπικό των καταστηµάτων κράτησης, για τα στελέχη των
Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας δεν απαιτείται η συµπλήρωση οιουδήποτε
ορίου ηλικίας για την έναρξη πληρωµής της σύνταξης που έχουν δικαιωθεί.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι - λειτουργοί (στρατιωτικοί και πολιτικοί) µε την ιδιότητα του
παλαιού ασφαλισµένου, δικαιούνται σύνταξη σε περίπτωση παραίτησής τους από την
Υπηρεσία εφόσον έχουν συµπληρώσει 15ετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το
65ο έτος της ηλικίας τους για τους άνδρες ή το 60ο για τις γυναίκες.
11.Ποια είναι η έννοια του «νέος» και «παλαιός ασφαλισµένος»;
Νέος ασφαλισµένος είναι εκείνος ο οποίος ασφαλίστηκε για πρώτη φορά σε
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης µετά την 1-1-1993.
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Παλαιός ασφαλισµένος είναι όποιος ασφαλίστηκε για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό
οργανισµό κύριας ασφάλισης µέχρι και την 31-12-1992.
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3.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

∆ηµόσιοι Υπάλληλοι
Παλαιοί ασφαλισµένοι (µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ∆ηµόσιο µέχρι και 31-121982 που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και 31-12-1997)

ΑΙΤΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ

Παραίτηση

2008

ΑΠΟΛΥΣΗ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο)
ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η
∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ
∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η
∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ανδρες
Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες
ή διαζ. χωρίς παιδιά
Γυναίκες παντρεµένες χωρίς
παιδιά ή µε άγαµα παιδιά και
διαζ. ή χήρες ή άγαµες µητέρες
µε άγαµα παιδιά
Γυναίκες µε ανήλικα ή ανάπηρα
παιδιά ή µε ανάπηρο σύζυγο
(67% και άνω)
Γυναίκες ή χήροι άνδρες µε 3
τουλάχ. παιδιά ή µε την
επιµέλεια 3 τουλάχ. παιδιών
Ανδρες και Γυναίκες
Ανδρες και Γυναίκες

Ελάχιστος
Έτη υπηρεσίας
Ηλικία
χρόνος για τη
για
έναρξης
θεµελίωση
συνταξιοδότηση
καταβολής
συνταξιοδοτικού
ανεξαρτήτως
της σύνταξης
δικαιώµατος
ορίου ηλικίας
25 ή 15
55 - 65
32
25 ή 15

53 - 60

32

15-17½ ή 15

53 - 60

22-24½

15-17½ ή 15

42-44½ - 60

22-24½

20

A.O.H.

20

65

15

Ανδρες και γυναίκες

Ανδρες και Γυναίκες

4½

A.O.H.

Οποτεδήποτε

A.O.H.

Παλαιοί ασφαλισµένοι (µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ∆ηµόσιο µέχρι και 31-121982 που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µετά την 1-1-1998)
Ελάχιστος
Ηλικία
Χρόνος για τη
Όρια ηλικίας
χρόνος για τη
έναρξης
θεµελίωση
πρόωρης
ΑΙΤΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
θεµελίωση
καταβολής
συνταξιοδοτικού
συνταξιοδότηση
συνταξιοδοτικού
της
δικαιώµατος(2)
(4)
δικαιώµατος
σύνταξης
1998
25
60½
32/1,2
1999
25
61
33
2000
25
61½
33/1,2
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
2001
25
62
34
Ανδρες
2002
25
62½
34/1,2
Όρια ηλικίας
2003
25
63
35
πρόωρης
2004
25
63½
συνταξιοδότησης
2005
25
64
(5) : 60
2006
25
64½
2007
25
65
ή 15
65
1998
25 ή 15
58½ ή 60
32½
1999
25 ή 15
59 ή 60
33
Γυναίκες ανύπαντρες και
2000
25 ή 15
59½ ή 60
33½
χήρες ή διαζευγµένες χωρίς
60
2001
25 ή 15
34
παιδιά
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
2002
34½
2003
35
Όρια ηλικίας
1998
17½ ή 15
58½ ή 60
24½
πρόωρης
1999 (3)
17½ ή 15
59 ή 60
24½
Γυναίκες παντρεµένες
συνταξιοδότησης
2000
17½
ή
15
59½
ή
60
24½
χωρίς παιδιά ή µε άγαµα
(5) : 55
60
2001
17½
ή
15
24½
παιδιά και διαζευγµένες ή
χήρες ή άγαµες µητέρες µε
άγαµα παιδιά (1)

2008

Γυναίκες µε ανήλικα ή
ανάπηρα παιδιά ή µε
ανάπηρο σύζυγο (67% και
άνω) (2)

ΑΠΟΛΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ (67°)
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17½ ή 15

50 ή 60

Α.Ο.Η (4)
ή 65
ή 60
γυναίκες

Γυναίκες ή άνδρες χήροι µε
3 τουλάχιστον παιδιά και
διαζευγµένοι που έχουν την
επιµέλεια 3 τουλάχιστον
παιδιών

20 ή 15

Ανδρες και Γυναίκες

20

65

Ανδρες και Γυναίκες

15

-

24½

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η
∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ∆ΕΝ
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ανδρες και Γυναίκες

4½

Α.Ο.Η.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η
∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ανδρες και Γυναίκες

Οποτεδήποτε

Α.Ο.Η.

2008

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
(1) Αφορά γυναίκες που δεν έχουν συµπληρώσει 15ετία µέχρι και την 31-12-1997.
(2) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συµπλήρωσης της 15ετίας.
(3) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας συµπληρώνουν την 15ετία.
(4) Ανεξαρτήτως Ορίου Ηλικίας.
(5) Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται µειωµένη κατά 1/267 για κάθε µήνα που υπολείπεται του
αντίστοιχου ορίου ηλικίας για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.
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Απασχόληση στο ∆ηµόσιο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας από 1-1-1983 µέχρι και
31-12-1992

ΑΙΤΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ανδρες

Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες ή
διαζευγµένες χωρίς παιδιά ή µε
έγγαµα παιδιά.

Ηλικία
Χρόνος για
έναρξης
Όρια ηλικίας
θεµελίωση
καταβολής
πρόωρης
συνταξιοδοτικού
της
συνταξιοδότησης(4)
δικαιώµατος(2)
σύνταξης
25
60½ - 65
ή 35
58
60
ή 15
65
ή 37
Α.Ο.Η.
25
ή 35
ή 15
ή 37

58½ ή 60
58
60
Α.Ο.Η.

25
ή 15

58½ ή 60
60

55

Παραίτηση
Γυναίκες παντρεµένες µε ή χωρίς
παιδιά και διαζευγµένες ή χήρες ή
άγαµες µητέρες µε άγαµα παιδιά

2008

Απόλυση
Κατάληψη από το
όριο ηλικίας (6567)
Σωµατική ή
διανοητική
ανικανότητα που
δεν οφείλεται
στην υπηρεσία
Σωµατική ή
διανοητική
ανικανότητα που
οφείλεται στην
υπηρεσία

Γυναίκες µε άγαµα ανήλικα ή
ανάπηρα παιδιά (50% και άνω) ή µε
ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω) (1)

25
ή 15

50
60

Γυναίκες ή χήροι άνδρες µε 3
τουλάχιστον παιδιά και διαζευγµένοι
µε την επιµέλεια 3 τουλάχιστον
παιδιών

20
ή 15

Α.Ο.Η (3)
60

Ανδρες και Γυναίκες

20

Ανδρες και Γυναίκες

15

Ανδρες και Γυναίκες

4½

Α.Ο.Η.

Ανδρες και Γυναίκες

Οποτεδήποτε

Α.Ο.Η.

55

65

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
(1) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συµπλήρωσης της εικοσιπενταετούς
ασφάλισης.
(2) Στο χρόνο που απαιτείται για τη θεµελείωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος συνυπολογίζεται και ο χρόνος
ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης.
(3) Ανεξαρτήτως Ορίου Ηλικίας.
(4) Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται µειωµένη κατά 1/267 για κάθε µήνα που υπολείπεται του
αντίστοιχου ορίου ηλικίας για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.
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Πρωτοασφαλισµένοι σε οποιαδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µετά την 1-1-1993

ΑΙΤΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ανδρες
Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες
ή διαζευγµένες χωρίς παιδιά
Γυναίκες παντρεµένες χωρίς
παιδιά ή µε άγαµα παιδιά και
διαζευγµένες ή χήρες ή άγαµες
µητέρες µε άγαµα παιδιά

15

65

60

15

65

60

55

Γυναίκες µε ανήλικα ή
ανάπηρα παιδιά (67% και άνω)

20
ή 15

Μητέρες µε 3 παιδιά, µε 4
παιδιά µε 5 και άνω παιδιά

20 / 20 / 20
ή 15

65
56 / 53 / 50
65

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο)

Ανδρες και γυναίκες

15

-

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

Ανδρες και γυναίκες

15

Α.Ο.Η. (2)

Ανδρες και γυναίκες

2-3-0

Α.Ο.Η.

Ανδρες και γυναίκες

4½

Α.Ο.Η.

Ανδρες και γυναίκες

Οποτεδήποτε

Α.Ο.Η.

Ανδρες και γυναίκες

15

Α.Ο.Η.

ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η
∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ
∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η
∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΥΦΛΟΙ,
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ,
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
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Ελάχιστος
Ηλικία
χρόνος για τη
Ηλικία πρόωρης
έναρξης
θεµελίωση
συνταξιοδότησης
καταβολής
συνταξιοδοτικού
(3)
της σύνταξης
δικαιώµατος (1)
15
65
60

50

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
(1) Συνυπολογίζεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης.
(2) Ανεξαρτήτως Ορίου Ηλικίας.
(3) Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται µειωµένη κατά 1/267 για κάθε µήνα που υπολείπεται του
αντίστοιχου ορίου ηλικίας για την έναρξη καταβολής της σύνταξης
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4.ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
Ποια είναι τα επιδόµατα αυτά;
Επίδοµα οικογενειακής παροχής (συζύγου και παιδιών). Το επίδοµα αυτό είναι ίσο µε αυτό
που καταβάλλεται στους εν ενεργεία υπαλλήλους και χορηγείται µε τις ίδιες προϋποθέσεις.
Το ύψος του επιδόµατος για τα παιδιά διαφοροποιείται για όσους έχουν περισσότερα από
δύο (2) παιδιά. Το επίδοµα που αφορά τα παιδιά , εφόσον είναι άγαµα καταβάλλεται µέχρι
την ενηλικίωσή τους (συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους) ή 19ου έτους της
ηλικίας τους εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση ή µετά την ενηλικίωσή τους εφόσον
σπουδάζουν και πάντως όχι µετά το 24ο° έτος για όσους σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ.
Ο επιζών σύζυγος όταν δικαιούται και λαµβάνει επίδοµα για τα παιδιά, για όσο χρόνο
καταβάλλεται αυτό, λαµβάνει συγχρόνως και επίδοµα για τον/την σύζυγο.
Επίδοµα ανικανότητας: Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται σε όσους αποχώρησαν από την
υπηρεσία λόγω σωµατικής ή διανοητικής ανικανότητας και είναι ανάλογο του βαθµού
µείωσης της ικανότητας για εργασία.

Πως υπολογίζεται το επίδοµα ανικανόνητας;
Το επίδοµα ανικανότητας υπολογίζεται σε ποσοστό του µηνιαίου βασικού µισθού του
λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ως εξής: Ανικανότητα Ποσοστό
25-45% 2%
50-55% 2,5%
60-65% 3%
70-75% 3,5%
80-95% 4%
100% 4,5%
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Αυξηµένο ή µειωµένο επίδοµα ανικανότητας
Σε ορισµένες περιπτώσεις το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται προσαυξηµένο κατά 50%
(άτοµα συνταξιοδοτούµενα λόγω φυµατίωσης ή λόγω νόσου φυµατιώδους φύσης ή
ανίκανα µε ποσοστό ανικανότητας άνω του 80% που δεν µπορούν να εκτελέσουν τις
στοιχειώδεις ανάγκες χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου), σε άλλες δε µειωµένο κατά το
ήµισυ (συνταξιοδοτούµενοι λόγω ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία).

Ειδικά επιδόµατα ανικανότητας.
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Σε ορισµένες ειδικές κατηγορίες βαρέως αναπήρων χορηγούνται αυξηµένα επιδόµατα
ανικανότητας που ανέρχονται στο 25% ή στο 50% ή στο 60% του µηνιαίου βασικού
µισθού του Λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά (αφορά παραπληγικούς, άτοµα µε
πολλαπλές αναπηρίες, µε αχρησία των άνω άκρων, µε ακρωτηριασµό των δύο άνω ή κάτω
άκρων, µε απώλεια της όρασης των δύο οφθαλµών κ.λ.π.).
Επιδόµατα ανικανότητας ν.1897/1990 και 1977/1991

Από 1/7/2002 υπολογίζονται µε βάση το ποσοστό ανικανότητάς τους στο σύνολο του Β.Μ
του Μ.Κ ή του βαθµού µε τον οποίο συνταξιοδοτούνται όπως αυτός διαµορφώνεται κάθε
φορά. (άρθρ. 2 παρ. 23 του Ν. 3075/02).

Ποιος προσδιορίζει το ποσοστό ανικανότητας; (όπου τούτο απαιτείται)

Σε κάθε περίπτωση για το βαθµό µείωσης της ικανότητας για εργασία του παθόντος και τη
φύση της νόσου για την οποία κρίθηκε ανίκανος αποφαίνεται η οικεία Ανώτατη Υγειονοµική
Επιτροπή.

Άλλο Επίδοµα;
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Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ).

∆ικαιούχοι του ΕΚΑΣ είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας
τους και έχουν δηλώσει εισόδηµα το προηγούµενο έτος από συντάξεις µικρότερο από €
6824,45 και ατοµικό συνολικό εισόδηµα µικρότερο από € 7961,87 και οικογενειακό
εισόδηµα µικρότερο των € 12389,65. Εξαιρούνται από το όριο ηλικίας οι εξ ιδίου
δικαιώµατος συνταξιούχοι που εξήλθαν της υπηρεσίας λόγω σωµατικής ανικανότητας
καθώς και τα τέκνα αποβιώσαντος συνταξιούχου εφόσον είναι ανήλικα ή ανίκανα ή
φοιτητές.
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5.ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Λογιστικά ή γραφικά λάθη
Λάθη στο όνοµα ή την ιδιότητα του συνταξιούχου στον συντάξιµο χρόνο, υπολογισµό της
σύνταξης ή των επιδοµάτων ανικανότητας και στο διατακτικό της πράξης ή της απόφασης
διορθώνονται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου που εξέδωσε την πράξη ή απόφαση.
Εσφαλµένη ερµηνεία - εφαρµογή διατάξεων.

1. Η πράξη κανονισµού σύνταξης υπόκειται σε ένσταση που ασκείται για οποιονδήποτε
λόγο στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων.
2. Ένσταση ασκείται :
α) Από το ∆ιευθυντή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Συντάξεων πριν από την εκτέλεση της
πράξης εφόσον ανακύψει διαφωνία µεταξύ αυτού και του αρµόδιου Τµηµατάρχη
κανονισµού συντάξεων της ίδιας ∆ιεύθυνσης.
β) από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µέσα σ' ένα έτος από την κοινοποίηση της
πράξης.
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3. Η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων υπόκεινται σε
έφεση στο αρµόδιο τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται από τον Υπουργό των
Οικονοµικών µέσα σ' ένα έτος από την έκδοσή τους, καθώς και από όποιον έχει έννοµο
συµφέρον µέσα σ' ένα έτος από την κοινοποίησή τους. Στις εφέσεις αυτές και τα άλλα
ένδικα µέσα κατά των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' έφεση από το Ελεγκτικό Συνέδριο
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Οργανισµού του.
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6.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τον κανονισµό σύνταξης πολιτικού υπαλλήλου
Αίτηση
∆ελτίο Ατοµικής - Υπηρεσιακής Κατάστασης
Υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) για τον αν ο χρόνος του χρησίµευσε για να πάρει σύνταξη
από άλλο φορέα, αν για τον ίδιο χρόνο πήρε αποζηµίωση, αν κατέχει οποιαδήποτε θέση και
αν πήρε ή παίρνει άλλη σύνταξη και από πού;

Για τον κανονισµό σύνταξης στρατιωτικού γενικά (Ένοπλες ∆υνάµεις-Σώµατα Ασφαλείας)
Αίτηση
∆ελτίο Ατοµικής - Υπηρεσιακής Κατάστασης

∆ΙΚΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Χήρα, Αγαµες θυγατέρες, Αγαµοι υιοί, έως 18 ή 24 ετών αν
φοιτούν, Αδελφές άγαµες και άπορες και αδελφοί άγαµοι και
ανίκανοι µε ποσοστό άνω του 67%.
∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της σύνταξης
Αίτηση ενός τουλάχιστον δικαιούχου.
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Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ∆ήµου ή Κοινότητας, που έχει εκδοθεί βάσει
επισήµων στοιχείων ή, εφόσον τέτοια δεν υπάρχουν, βάσει ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον
ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα
που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησής τους και η προσωπική τους κατάσταση
(έγγαµα ή άγαµα παιδιά, ή χήρα διατελεί ακόµη σε χηρεία, ο γάµος δεν λύθηκε µέχρι την
ηµέρα του θανάτου του συνταξιούχου).
Πιστοποιητικό γάµου της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή αντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης
γάµου, που να έχει εκδοθεί από τα τηρούµενα στο ∆ήµο ή την Κοινότητα στοιχεία,
εµφαίνον την ηµεροχρονολογία τέλεσης του γάµου του θανόντος (εάν δεν υπάρχουν
στοιχεία τόσο στην Ι. Μητρόπολη, όσο και στο δήµο ή την Κοινότητα, ακολουθεί Ειδική
∆ιαδικασία).
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα
πρόσωπα εργάζονται και που ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν
κατέχουν θέση στο ∆ηµόσιο Τοµέα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν εάν επιθυµούν την
καταβολή του µεριδίου της σύνταξης τους (µε τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόµος).
Για τις άγαµες θυγατέρες που έχουν συµπληρώσει το 18ο ή εάν φοιτούν σε Ανώτερη ή
Ανωτάτη Σχολή, το 24ο έτος της ηλικίας τους, είναι απαραίτητο το τελευταίο εκκαθαριστικό
σηµείωµα φόρου εισοδήµατος. Εάν δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, θα
προσκοµίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρηµένη από την αρµόδια
∆.Ο.Υ. (Άρθρο 20 Ν. 2084/92).
Για την καταβολή στη χήρα οικογενειακής παροχής χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86, ότι δεν την παίρνει από άλλη πηγή και αν τα παιδιά φοιτούν σε Ανώτερη ή
Ανώτατη Σχολή, σχετική βεβαίωση της Σχολής τους, που να φαίνεται η ηµεροµηνία πρώτης
εγγραφής τους και τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης.

Χήρα, Αγαµες θυγατέρες, Αγαµοι υιοί, έως 18 ή 24 ετών αν
φοιτούν

∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την ΚΑΤΑΒΟΛΗ της σύνταξης
Επειδή από την 25 Ιουνίου 1998 οι συντάξεις καταβάλλονται µέσω τραπεζικών
λογαριασµών, ο ζητών τη σύνταξη πρέπει να ανοίξει λογαριασµό στο όνοµά του (µε
συνδικαιούχο όποιο πρόσωπο θέλει) σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύµατα που αναγράφονται
πιο κάτω και να υποβάλει (µαζί µε τα δικαιολογητικά κανονισµού) και τα εξής
δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύµατος που άνοιξε
το λογαριασµό, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθµός του λογαριασµού και το
ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται
σηµείωµα του πιστωτικού ιδρύµατος µε τα προαναφερθέντα στοιχεία.
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Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).
Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος ή οποιουδήποτε άλλου
εγγράφου (όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενηµέρωσης κ.λ.π.) από το οποίο να
φαίνεται καθαρά το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου και ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(τα λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού εισοδήµατος ή της φορολογικής δήλωσης δεν
χρειάζονται).

Πατρική Οικογένεια, Γονείς και Αδελφέ Άγαµες και Άπορες και
Αδελφή Άγαµη και Ανίκανη κατά 67% Αναπηρία.
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∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της σύνταξης
Αίτηση ενός τουλάχιστον δικαιούχου.
Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ∆ήµου ή Κοινότητας, που έχει εκδοθεί βάσει
επισήµων στοιχείων ή, εφόσον τέτοια δεν υπάρχουν, βάσει ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον
ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα
που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησής τους και η προσωπική τους κατάσταση
(έγγαµα ή άγαµα παιδιά, ή χήρα διατελεί ακόµη σε χηρεία, ο γάµος δεν λύθηκε µέχρι την
ηµέρα του θανάτου του συνταξιούχου).
Πιστοποιητικό γάµου της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή αντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης
γάµου, που να έχει εκδοθεί από τα τηρούµενα στο ∆ήµο ή την Κοινότητα στοιχεία,
εµφαίνον την ηµεροχρονολογία τέλεσης του γάµου του θανόντος (εάν δεν υπάρχουν
στοιχεία τόσο στην Ι. Μητρόπολη, όσο και στο δήµο ή την Κοινότητα, ακολουθεί Ειδική
∆ιαδικασία).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα
πρόσωπα εργάζονται και που ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν
κατέχουν θέση στο ∆ηµόσιο Τοµέα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν εάν επιθυµούν την
καταβολή του µεριδίου της σύνταξης τους (µε τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόµος.
Ανάλογα µε την συγκεκριµένη περίπτωση για την απόδειξη της απορίας τους τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Αν ∆ιαµένουν σε Πρωτεύουσες Νοµών ή Επαρχιών
Πιστοποιητικό της αρµόδιας ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής Αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται:
Το επάγγελµά τους και τα εισοδήµατά τους από αυτό ή από άλλη αιτία.
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Αν µόνο ο θανών συντηρούσε αυτούς ή συνέβαλλαν και άλλα τέκνα ή αδελφοί στη
συντήρησή τους, και αν ναι, ποια η προσωπική (άγαµοι – έγγαµοι) και η οικονοµική τους
κατάσταση.

Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να στηρίζεται σε
Ένορκη βεβαίωση δύο µαρτύρων, που να µην είναι συγγενείς εξ αίµατος µέχρι 4ου
βαθµού και εξ αγχιστείας µέχρι του 3ου βαθµού, ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συµβολαιογράφου
και
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
Πιστοποιητικό του αρµόδιου Οικονοµικού Εφόρου στο οποίο να βεβαιώνεται η περιουσία
τους που δηλώθηκε και τα εισοδήµατά τους από αυτή και ότι η δήλωσή τους ελέγχθηκε ως
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αληθινή. Εάν δεν είχε κατατεθεί δήλωση µε θετικό περιεχόµενο, ο Έφορος πιστοποιεί αυτό,
βεβαιώνοντας ότι η µη υποβολή δήλωσης, ελέγχθηκε δικαιολογηµένη.
Πιστοποιητικό του αρµόδιου Υποθηκοφύλακα για την ακίνητη περιουσία τους και των σε
αυτή γραµµένων τυχόν υποθηκών ή προσηµειώσεων, ή ότι δεν υπάρχει για αυτούς µερίδα
στα αρµόδια βιβλία µεταφορών.

Βεβαίωση του αρµόδιου Οικονοµικού Εφόρου, από την οποία να φαίνεται το περιεχόµενο
της δήλωσης που υποβλήθηκε για την καταληθείσα από τον θανόντα κληρονοµιά, για την
επιβολή του φόρου κληρονοµιών.

Υπεύθυνη δήλωση για την κατεχόµενη ακίνητη περιουσία σε οποιασδήποτε περιοχή του
Κράτους µε προσδιορισµό του είδους, έκτασης, αξίας και ακαθάριστου εισοδήµατος, καθώς
και του ποσού της σύνταξης ή βοηθήµατος που τυχόν παίρνει από οποιαδήποτε πηγή.
Εάν ∆ιαµένουν σε Άλλες Πόλεις ή Χωριά
Πιστοποιητικό της αρµόδιας ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κυρωµένο για την ακρίβεια του
περιεχοµένου του από τον αρµόδιο Ειρηνοδίκη, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Β. ∆/τος της
12 ∆εκεµβρίου 1950, και στο οποίο να βεβαιώνεται το επάγγελµά τους και τα τυχόν πιθανά
εισοδήµατά τους από αυτό, ή από άλλη αιτία, η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, µε
προσδιορισµό από αυτή των πιθανών καθαρών εισοδηµάτων τους και αν ο θανών µόνο
συντηρούσε την πατρική οικογένεια ή συνέβαλλαν και άλλα τέκνα στη συντήρησή της και
αν ναι, ποια η προσωπική (άγαµα – έγγαµα) και οικονοµική τους κατάσταση.
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Υπεύθυνη δήλωση για την κατεχόµενη ακίνητη περιουσία σε οποιαδήποτε περιοχή του
Κράτους µε προσδιορισµό του είδους, έκτασης, αξίας και του ακαθάριστου από αυτή
ετήσιου εισοδήµατος, καθώς και του ποσού της σύνταξης ή βοηθήµατος που τυχόν παίρνει
από οποιαδήποτε πηγή.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για τους υπαλλήλους που πέθαναν στην υπηρεσία,
υποβάλλονται στο Υπουργείο στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος (για τους εκπαιδευτικούς
στα κατά τόπους αρµόδια Γραφεία ∆ηµοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης) και για τους θανόντες
συνταξιούχους υποβάλλονται απευθείας στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Κανονισµού Πολιτικών
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Κάνιγγος 29, για την έκδοση της
σχετικής συνταξιοδοτικής πράξης.

Πατρική Οικογένεια, Γονείς και Αδελφές
∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την ΚΑΤΑΒΟΛΗ της σύνταξης
Επειδή από την 25 Ιουνίου 1998 οι συντάξεις καταβάλλονται µέσω τραπεζικών
λογαριασµών, ο ζητών τη σύνταξη πρέπει να ανοίξει λογαριασµό στο όνοµά του (µε
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συνδικαιούχο όποιο πρόσωπο θέλει) σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύµατα που αναγράφονται
πιο κάτω και να υποβάλει (µαζί µε τα δικαιολογητικά κανονισµού) και τα εξής
δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύµατος που άνοιξε
το λογαριασµό, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθµός του λογαριασµού και το
ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται
σηµείωµα του πιστωτικού ιδρύµατος µε τα προαναφερθέντα στοιχεία.
Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).

Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος ή οποιουδήποτε άλλου
εγγράφου (όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενηµέρωσης κ.λ.π.) από το οποίο να
φαίνεται καθαρά το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου και ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(τα λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού εισοδήµατος ή της φορολογικής δήλωσης δεν
χρειάζονται).

∆ιαζευγµένη θυγατέρα (η οποία είχε συµπληρώσει το 40 έτος
της ηλικίας µέχρι την 31-12-1986)

∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της σύνταξης
Αίτηση της ενδιαφεροµένης.
∆ικαστική απόφαση λύσης του γάµου.
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∆ιαζευκτήριο της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή πιστοποιητικό του αρµόδιου δικαστηρίου ότι
η ανωτέρω απόφαση κατέστη τελεσίδικη εάν ο γάµος ήταν πολιτικός.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της οικείας ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής αρχής από το
οποίο θα προκύπτει η προσωπική κατάσταση των καταληφθέντων προσώπων του θανόντος
και ειδικότερα της διαζευγµένης.
Πιστοποιητικό του οικείου οικονοµικού εφόρου, από το οποίο θα προκύπτει η δηλωθείσα
περιουσία της αιτούσας και τα λοιπά δηλωθέντα εισοδήµατά της.
Πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα του τόπου κατοικίας και του τόπου καταγωγής της
ενδιαφεροµένης, περί της ακίνητης περιουσίας της.
Πιστοποιητικό του οικείου Εφόρου, από το οποίο να προκύπτει ότι υποβλήθηκε δήλωση της
καταληφθείσας περιουσίας του πατέρα της, και να αναφέρονται τα δικαιούχα πρόσωπα της
καταληφθείσας περιουσίας.
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Υπεύθυνη δήλωση της ενδιαφεροµένης του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν
κατέχει δηµόσια θέση, αν είναι συνταξιούχος του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε άλλου φορέα
κύριας σύνταξης αν είναι ασφαλισµένη σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, αν έχει
εισοδήµατα από οποιαδήποτε πηγή και πόσα είναι ετησίως, αν κατέχει ακίνητη περιουσία σε
οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους και ποια η έκταση, η αξία και το εξ αυτής ακαθάριστο
ετήσιο εισόδηµα.
Βεβαίωση από τα ασφαλιστικά Ταµεία Κύριας Ασφάλισης για προηγούµενη ασφάλισή της.

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα (1)
(1) Αφορά υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί για πρώτη φορά πριν την 1-11983 Για εν ενεργεία υπαλλήλους

Αίτηση του ενδιαφεροµένου
Πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ν.1405/83)
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (Τύπου Α΄)
Βεβαίωση αποδοχών.
Υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) του υπαλλήλου ότι δεν χρησιµοποίησε ούτε θα
χρησιµοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης
καθώς και αν επιθυµεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της συµπληρωµατικής εισφοράς.

Για συνταξιούχους

Αίτηση του ενδιαφερόµενου
2008

Πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ν.1405/83)
Υπεύθυνη δήλωση (όπως και για τους εν ενεργεία υπαλλήλους).

Για τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής (για τον / την σύζυγο)

Υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) του αιτούντος ή της αιτούσας από την οποία να
προκύπτουν:
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αν είναι έγγαµος ή έγγαµη
αν λαµβάνει οικογενειακή παροχή για τον / την σύζυγο από άλλη πηγή και
αν ο ή η σύζυγος λαµβάνει οικογενειακή παροχή για την / τον σύζυγο από οποιαδήποτε
πηγή του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα και από που.

Για τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής (για τα παιδιά)
Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου ή της οικείας κοινότητας στο οποίο θα πρέπει να
αναφέρονται τα παιδιά του αιτούντος ή της αιτούσας που βρίσκονται στη ζωή, η
χρονολογία γέννησής τους, καθώς και η προσωπική κατάστασή τους (έγγαµα ή άγαµα).
Άντ' αυτού µπορεί να προσκοµισθούν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών.
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή της αιτούσας από την οποία να προκύπτουν
αν ο ή η σύζυγος λαµβάνει οικογενειακή παροχή για τα παιδιά από άλλη πηγή και από πού
αν ο ίδιος λαµβάνει οικογενειακή παροχή για τα παιδιά από άλλη πηγή και από ποια. Σε
περίπτωση που θα υποβληθούν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης θα δηλώνεται αν τα παιδιά
είναι άγαµα.
αν τελεί σε διάσταση ή διάζευξη.
Γνωµάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) αν τα παιδιά είναι
ενήλικα, άγαµα και ανίκανα, µε ποσοστό ανικανότητας 50% και άνω.
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Σε περίπτωση που η ανικανότητα του παιδιού έχει διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της
ενεργού υπηρεσίας του υπαλλήλου και έχει χορηγηθεί σ' αυτόν αντίστοιχη οικογενειακή
παροχή, δεν απαιτείται νέα γνωµάτευση, αλλά βεβαίωση της ∆/νσης ∆ιοικητικού της
υπηρεσίας όπου υπηρετούσε ο υπάλληλος, ότι εχορηγείτο η σχετική οικογενειακή παροχή.
Για όσους έχουν παιδιά που φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες Σχολές. Βεβαίωση της
Σχολής στην οποία φοιτά το παιδί, από την οποία θα προκύπτουν ο χρόνος της πρώτης
εγγραφής σ' αυτή και ο προβλεπόµενος από τον οργανισµό της Σχολής χρόνος φοίτησης
για την αποπεράτωση των σπουδών.
Για τα παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό η εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να είναι
µεταφρασµένη και επικυρωµένη από την αρµόδια Προξενική Αρχή ή το Υπουργείο
Εξωτερικών.
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Για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ.
Αίτηση του ενδιαφεροµένου
Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας που να
βεβαιώνει το έτος γέννησης.
Εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος του προηγούµενου οικονοµικού έτους,
εκείνου για το οποίο χορηγείται το Ε.Κ.Α.Σ.. Στην περίπτωση που δεν είστε υπόχρεος
φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 θεωρηµένη από την αρµόδια
∆.Ο.Υ., στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό εισόδηµα του ιδίου έτους, από οποιαδήποτε
πηγή.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο φορέας ή οι φορείς συνταξιοδότησης. Σε
περίπτωση που λαµβάνετε συντάξεις από περισσότερους του ενός φορείς, µε την ίδια
δήλωση πρέπει να επιλέγεται ο ασφαλιστικός φορέας που θα καταβάλλει το Ε.Κ.Α.Σ..

7.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Για τον κανονισµό σύνταξης (πολιτικών και στρατιωτικών) καθώς και για τη µεταβίβασή
της στην περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός πεθάνει στην υπηρεσία
Στην ∆ιεύθυνση Προσωπικού ή Οικονοµικού της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο
υπάλληλος. Μετά τον προέλεγχό τους διαβιβάζονται στην αρµόδια ∆/νση της Υπηρεσίας
Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους.
Για τη µεταβίβαση της σύνταξης γενικά.
Απευθείας στην αρµόδια ∆/νση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ. του Κράτους.
Για τη χορήγηση της σύνταξης σε χήρα στρατιωτικού ο οποίος τελούσε σε πολεµική
διαθεσιµότητα
Στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικού του ΥΕΘΑ προκειµένου για στρατιωτικούς, στη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικού του οικείου Αρχηγείου προκειµένου για τα Σώµατα Ασφαλείας.
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Για τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής
Στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ. του Κράτους.
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8.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Για Kανονισµό, µεταβίβαση της σύνταξης, αναγνώριση προϋπηρεσιών, χορήγηση
επιδόµατος ανικανότητας
Για τον κανονισµό ή τη µεταβίβαση της σύνταξης, για την αναγνώριση προϋπηρεσιών, για
την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα (∆ΙΑΣ) και για τη χορήγηση
επιδόµατος ανικανότητας: Η 42η ∆/νση (∆42) προκειµένου για υπαλλήλους Υπουργείων
και εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων.
ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 3329230 - 3329279
Η 43η ∆/νση (∆43) προκειµένου για υπαλλήλους ΟΤΑ άλλων ν.π.δ.δ., δηµοσίων
νοσοκοµείων, ειδικών κατηγοριών και κληρικών.
ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 3329228
Η 44η ∆/νση (∆44) προκειµένου για τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας.
ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : 3329255

Μετά την έκδοση της σχετικής πράξης από τις ∆ιευθύνσεις Κανονισµού, αυτή διαβιβάζεται
στην αρµόδια ∆/νση Ελέγχου και Πληρωµής, ελέγχεται και στη συνέχεια δίδεται, µέσω του
ΚΕ.Π.Υ.Ο., η εντολή πληρωµής της σχετικής παροχής.
Για τον Έλεγχο & εκτέλεση πράξεων ∆42 & ∆43
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Για τον έλεγχο και την εκτέλεση των πράξεων που εκδίδουν οι ∆42 και ∆43, για τη
χορήγηση των εξόδων κηδείας, της οικογενειακής παροχής (στις περιπτώσεις που δεν
ζητείται µε τον κανονισµό ή τη µεταβίβαση της σύνταξης) τις λοιπές µεταβολές, την έκδοση
πιστοποιητικών , εκκαθαριστικών για φορολογική χρήση κ.λ.π.: Η 45η ∆/νση (∆45)
προκειµένου για τους πολιτικούς υπαλλήλους όλων των κατηγοριών. ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ
: 3329121, 3329141, 3329152, 3329117, 3329137.

Η 46η ∆/νση (∆46) προκειµένου για τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας. ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ: 3329105, 3329100 (Στρ.) και 3329290 (Πολεµ.).
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9.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Για τον κανονισµό ή τη µεταβίβαση της σύνταξης
Το αργότερο τρεις (3) µήνες εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη
Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα
Το αργότερο σε ένα (1) έτος και έξι (6) µήνες, εκτός αν πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί
εντός έτους, οπότε η αναγνώριση γίνεται το αργότερο κατά τη συνταξιοδότηση.
Για τη χορήγηση / επαναχορήγηση οικογενειακής παροχής
Τον επόµενο ή τον µεθεπόµενο µήνα εκείνου της υποβολής της σχετικής αίτησης.
Έκδοση εκκαθαριστικού σηµειώµατος συντάξεων
Για φορολογική χρήση εκδίδονται για όλους τους συνταξιούχους περί τα µέσα Φεβρουαρίου
κάθε χρόνου.
Βεβαίωση για τη λήψη εξόδων κηδείας, επανέκδοση του ανωτέρω εκκαθαριστικού (λόγω
απώλειας) και διάφορα πιστοποιητικά (συνταξιοδοτικής κατάστασης, αναπηρίας κ.λ.π.)
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Αυθηµερόν
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10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Σε ποιες κρατήσεις υπόκειται η σύνταξη;
Η σύνταξη υπόκειται σε κράτηση για υγειονοµική περίθαλψη που ανέρχεται σε ποσοστό
2,55%, επί του συνολικού ακαθαρίστου ποσού.
Η σύνταξη υπόκειται σε φορολογία;
Η σύνταξη θεωρείται εισόδηµα και φορολογείται µε βάση την ισχύουσα κάθε φορά
φορολογική κλίµακα

11.ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πως πληρώνεται η σύνταξη;

Η σύνταξη πληρώνεται στο συνταξιούχο µέσω λογαριασµού σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα
της επιλογής του (Τράπεζα, Ταχ. Ταµιευτήριο).

Η καταβολή της σύνταξης επηρεάζεται από την ύπαρξη άλλων εισοδηµάτων;

Η σύνταξη των αγάµων η διαζευγµένων θυγατέρων περιορίζεται κατά το 1/3 ή κατά το 1/2,
ανάλογα µε το ύψος του µηνιαίου πραγµατικού ακαθάριστου εισοδήµατός τους (40πλάσιο ή
αντίστοιχα 60πλάσιο) αφού αφαιρεθεί προηγουµένως η σύνταξη που παίρνουν από το
∆ηµόσιο.
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Εξαιρούνται: οι θυγατέρες που έχουν ανικανότητα τουλάχιστον 67%.

Μπορεί ο συνταξιούχος να εργάζεται µετά τη συνταξιοδότησή του; Αν ναι
υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί ή κάποιες άλλες συνέπειες;
Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Μπορεί να εργασθεί χωρίς κανένα περιορισµό, στον ιδιωτικό τοµέα (είτε ως µισθωτός, είτε
ως ελεύθερος επαγγελµατίας). Ο συνταξιούχος του ∆ηµοσίου µπορεί να προσληφθεί, µετά
τη συνταξιοδότησή του σε θέση του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην
περίπτωση όµως αυτή η σύνταξη καταβάλλεται µειωµένη κατά 70% και για όσο χρόνο
παίρνει σύνταξη και αποδοχές ο χρόνος της υπηρεσίας του στη νέα του θέση δεν είναι
συντάξιµος, εκτός εάν αναστείλει την καταβολή της σύνταξης, επιστρέφοντας και τα ποσά
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που έχει εν τω µεταξύ λάβει.(αφορά τόσο τους εξ ιδίου δικαιώµατος, όσο και τους από
µεταβίβαση συνταξιούχους).
Εξαιρούνται:
από τον περιορισµό του 70% όσοι παίρνουν σύνταξη µε βάση τις διατάξεις των ν.1897/90
και 1977/91 (θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών - βίαιο συµβάν), καθώς και όσοι παίρνουν
εξ ιδίου δικαιώµατος πολεµική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία και εξαιτίας
αυτής.
από την άρση του συνταξίµου όσοι παίρνουν προσωπική ή πολεµική σύνταξη ή σύνταξη
παθόντος στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής.
Α. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Αν ο συνταξιούχος βάσει ετών υπηρεσίας απασχοληθεί οπουδήποτε µετά τη
συνταξιοδότησή του, η σύνταξή του περιορίζεται κατά το 1/3. Ο χρόνος της απασχόλησης
του συνταξιούχου, µετά τη συνταξιοδότησή του, λογίζεται συντάξιµος στο ∆ηµόσιο είτε σε
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης και προσαυξάνει τη σύνταξη του
∆ηµοσίου, εφόσον ο συνταξιούχος αναστείλει την καταβολή της σύνταξής του και
καταβάλει τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση που δεν αναστείλει την
καταβολή της σύνταξής του οι προβλεπόµενες εισφορές καταβάλλονται κανονικά τόσο από
τον εργοδότη που τον απασχολεί όσο και από τον ίδιο, ο χρόνος δε της απασχόλησής του
όχι µόνο δεν προσαυξάνει τη σύνταξη που παίρνει από το ∆ηµόσιο, αλλά δεν υπολογίζεται
ως συντάξιµος από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό.
Εξαιρούνται: όσοι παίρνουν πολεµική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία και
εξαιτίας αυτής.

Είναι δυνατή η καταβολή από το ∆ηµόσιο στο ίδιο πρόσωπο δύο ή περισσοτέρων
συντάξεων;
ΟΧΙ κατά κανόνα.
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Επιτρέπεται η σύγχρονη καταβολή µέχρι δύο το πολύ συντάξεων σε ειδικές µόνο
περιπτώσεις δηλαδή σε πρόσωπα που χρήζουν αυξηµένης προστασίας. (Για περισσότερες
πληροφορίες ν' απευθύνεστε στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις).
Ποιες υποχρεώσεις έχει ο συνταξιούχος;

Ο συνταξιούχος έχει υποχρέωση να ενηµερώνει τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Συντάξεων του
Γ.Λ.Κράτους και χωρίς να του ζητηθεί αυτό για κάθε µεταβολή στην προσωπική,
οικογενειακή και οικονοµική του κατάσταση η οποία επηρεάζει το συνταξιοδοτικό του
δικαίωµα (γάµος, διάζευξη, διάσταση, θάνατος συνδικαιούχου προσώπου, ενηλικίωση
τέκνου, διορισµός στο ∆ηµόσιο, ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία κ.λ.π.)
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Ποιες είναι οι συνέπειες από τη µη τήρηση των υποχρεώσεών του;
Σε κάθε περίπτωση που ο συνταξιούχος δεν ενηµερώνει τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
Συντάξεων του Γ.Λ. του Κράτους ή υποβάλλει ψευδή δήλωση, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) µηνών και διακόπτεται η σύνταξή του. Η σύνταξη διακόπτεται
επίσης και στην περίπτωση που ο συνταξιούχος δεν ενηµερώσει την αρµόδια ∆ιεύθυνση
Συντάξεων για όποιο στοιχείο του ζητηθεί σχετικά µε τη συνταξιοδοτική του κατάσταση
µέσα στην προθεσµία που του έχει ταχθεί.

12.ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Που δεν οφείλεται στην υπηρεσία
Η σύνταξη υπολογίζεται όπως, µε βάση τα έτη υπηρεσίας
Που οφείλεται στην υπηρεσία Η σύνταξη αυτή υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό
ανικανότητας και τα 800 χιλιοστά (ή το 80%) του µηνιαίου συντάξιµου µισθού (βασικός
µισθός και χρονοεπίδοµα) ∆ηλαδή: Ποσό σύνταξης=(Β.Μ. + χρον/µα) x (800/1000) x ποσ.
ανικ.
Παραδείγµατα:
α)Το ποσό της σύνταξης υπαλλήλου που έπαθε ανικανότητα στην υπηρεσία και εξαιτίας της
σε ποσοστό 60% µε βασικό µισθό κατά το χρόνο του παθήµατος € 1391 είναι: 1391 x
(800/1000) x (60/100) =667,68
β)Το ποσό της σύνταξης στρατιωτικού ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ που έπαθε ανικανότητα στην
υπηρεσία και εξαιτίας αυτής σε ποσοστό 60% µε µισθολογική προαγωγή στο βαθµό του
Ταξιάρχου, Βασικός Μισθός € 1210 , Χρονοεπίδοµα 60% ή € 726 είναι: (1210+
726+70,40) x (800/1000) x (60/100)=963,08
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Ποσοστό ανικανότητας µικρότερο του 25% δεν παρέχει δικαίωµα σύνταξης ανικανότητας

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Που δεν οφείλεται στην υπηρεσία.
Η σύνταξη υπολογίζεται όπως, µε βάση τα έτη υπηρεσίας στην περίπτωση νέου
ασφαλισµένου

Που οφείλεται στην υπηρεσία.
Η σύνταξη υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό ανικανότητας και το ποσό της σύνταξης που
αντιστοιχεί σε τριακονταπενταετή (35ετή) πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία (χρόνο
ασφάλισης)
www.doe.gr

Ποσοστό ανικανότητας µικρότερο του 50% δεν παρέχει δικαίωµα σύνταξης ανικανότητας

ΠΑΛΑΙΟΙ & ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Σύνταξη ανικανότητας ή σύνταξη βάσει ετών υπηρεσίας, δυνατότητα επιλογής.
Ο υπάλληλος που παθαίνει στην υπηρεσία εξαιτίας της, µπορεί να επιλέγει, αντί της
σύνταξης που υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό ανικανότητας, τη σύνταξη που αντιστοιχεί
στα έτη της συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας του, αν αυτή είναι µεγαλύτερη.

Ανικανότητα λόγω τροµοκρατικής πράξης ή λόγω εκτέλεσης υπηρεσίας που
συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο.
Στις περιπτώσεις αυτές η σύνταξη υπολογίζεται µε βάση τις συντάξιµης αποδοχές (βασικός
µισθός και χρονοεπίδοµα) του καταληκτικού κλιµακίου ή βαθµού κατά περίπτωση και 35
έτη υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ο υπολογισµός της σύνταξης είναι ο ίδιος µε εκείνον που
ακολουθείται για τον υπολογισµό της µε βάση τα έτη υπηρεσίας.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ
Πρόσωπα (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) Ο επιζών σύζυγος και τα ορφανά παιδιά του υπό
προϋποθέσεις (διάρκεια έγγαµης συµβίωσης, ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας του θανόντος,
συνθήκες θανάτου και ανηλικότητα-σπουδές ή ανικανότητα για εργασία των τέκνων).
Η διαζευγµένη θυγατέρα υπό προϋποθέσεις (λόγος διάζευξης, ηλικία, ασφαλιστική και
οικονοµική κατάσταση)
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Η πατρική οικογένεια υπό προϋποθέσεις (απορία, ηλικία, συντήρηση από τον θανόντα) ή
και χωρίς αυτές σε περίπτωση που ο θάνατος επέλθει σε υπηρεσία που συνεπάγεται
αυξηµένο κίνδυνο.
Ποσοστό σύνταξης (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) Ο επιζών σύζυγος χωρίς παιδιά ή εφόσον
συντρέχουν στη σύνταξη ένα ή και δύο παιδιά δικαιούται τα 7/10 της σύνταξης που
απονέµεται ή έχει απονεµηθεί στον θανόντα σύζυγο, αν δε συντρέχουν περισσότερα από
δύο παιδιά προστίθεται 1/10 για καθένα από αυτά µέχρι να συµπληρωθεί ολόκληρη η
σύνταξη του θανόντος συζύγου
Όταν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος και υπάρχουν ένα ή και δύο παιδιά η σύνταξη που
δικαιούνται ανέρχεται στα 7/10 της σύνταξης που απονέµεται ή έχει απονεµηθεί στον
θανόντα σύζυγο, αν δε τα παιδιά είναι περισσότερα από δύο, προστίθεται 1/10 για καθένα
από αυτά µέχρι να συµπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη.
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Η πατρική οικογένεια δικαιούται τα 3/10 της σύνταξης του θανόντος ή τα 5/10 εφόσον
δεν υπάρχει προστάτης της οικογένειας.

Πρόσωπα (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)
Ο επιζών σύζυγος, εφόσον συντρέχουν πλην άλλων εισοδηµατικά κριτήρια και
ανικανότητα για εργασία κατά ποσοστό 67% τουλάχιστον.
Τα ορφανά παιδιά του υπό προϋποθέσεις (αγαµίας, ανηλικότητας, σπουδών, ανικανότητας
για εργασίας).

Ποσοστό σύνταξης (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)
Ο επιζών σύζυγος το 50% της σύνταξης του θανόντος.
Κάθε παιδί το 25% της σύνταξης του θανόντος εκτός αν πρόκειται για παιδί ορφανό και
από τους δύο γονείς, οπότε δικαιούται το 50%.
Ειδικό ποσοστό σύνταξης για παλαιούς και νέους ασφαλισµένους Ειδικά για τον
υπολογισµό της σύνταξης της χήρας συζύγου και των τέκνων των προσώπων που έπαθαν ή
φονεύθηκαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο το ποσοστό
της σύνταξης της χήρας συζύγου ορίζεται στα 7/10 της σύνταξης που απονέµεται ή έχει
απονεµηθεί στο σύζυγο που πέθανε, εφόσον δε συντρέχουν τέκνα προστίθεται 1/10 για
κάθε ένα από αυτά και µέχρι να συµπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη του συζύγου που
πέθανε.

Υπολογισµός Σύνταξης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (κάντε κλικ εδώ)
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