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ΠΡΟ: ΣΑΠ-ΔΕΗ, ΝΑΣ,
Σξάπεδα ηεο Ειιάδαο θαη όινπο
ηνπο Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο
Κύξηαο Αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο
Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο
& Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο

ΘΕΜΑ: «Γλωζηνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4051/2012.
αο γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΕΚ 40 Α 29/2/2012 δεκνζηεύηεθε ν λόκνο 4051/2012
«Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο
ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλόεζεο ηνπ λ. 4046/2012». ην άξζξν 6 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ
ζεζπίδνληαη πεξηθνπέο επί ηνπ πνζνύ ησλ κεληαίσλ θύξησλ ζπληάμεσλ, πνπ ρνξεγνύληαη
από ηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΙΚΑ/ΕΣΑΜ θνηλό θαζεζηώο, πξώελ Εηδηθά Σακεία πνπ έρνπλ
εληαρζεί ζηνλ Κιάδν ύληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, ΣΑΠ-ΔΕΗ, Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο,
ΟΑΕΕ, ΕΣΑΑ, ΕΣΑΠ-ΜΜΕ), εθόζνλ απηέο ππεξβαίλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζό.
Αληίζηνηρεο πεξηθνπέο πξνβιέπνληαη θαη ζην άξζξν 1 γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο ηνπ
Δεκνζίνπ γεληθά.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ απηώλ παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο:
ΑΡΘΡΟ 6
Παξάγξαθνη 1 θαη 3
Με ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά 12%, από 1.1.2012, ζην πνζό ηεο
κεληαίαο θύξηαο ζύληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.300,00 € γηα όζνπο είλαη ήδε ή ζα
θαηαζηνύλ ζπληαμηνύρνη ησλ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ
Εξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Γηα ηελ αλσηέξσ κείσζε ιακβάλεηαη ππόςε ην πνζό ηεο θαηαβιεηέαο ηελ 1.1.2012
θύξηαο ζύληαμεο. Λακβάλεηαη δειαδή ππόςε ην αθαζάξηζην πνζό ηεο θύξηαο ζύληαμεο
πνπ ελαπνκέλεη κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηεο Εηζθνξάο Αιιειεγγύεο πληαμηνύρωλ
(άξζξν 38 ηνπ λ. 3863/2010, όπωο ηζρύεη) θαη ηεο επηπιένλ εηζθνξάο ηεο παξ. 11 ηνπ
άξζξνπ 44 ηνπ λ.3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α΄), θαζώο θαη ηωλ κεηώζεωλ ηωλ παξ. 1 θαη
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4024/2011.
ην ζεκείν απηό εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο:
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α) Εθόζνλ ν ζπληαμηνύρνο ιακβάλεη κία θύξηα ζύληαμε από θάπνηνλ από ηνπο
αλσηέξσ θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο, ην πνζό απηήο, κεηά θαη ηελ παξνύζα κείσζε, δελ
κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ 1.300,00 επξώ (ελλνείηαη γηα θύξηα ζύληαμε άλσ ησλ 1.300,00
επξώ).
β) Εθόζνλ ζην ίδην πξόζσπν θαηαβάιινληαη πεξηζζόηεξεο από κία θύξηεο
ζπληάμεηο: i) από ην Δεκόζην θαη αζθαιηζηηθό θνξέα αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ
Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ή ii) από αζθαιηζηηθνύο θνξείο αξκνδηόηεηαο
Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ή iii) από αζθαιηζηηθό θνξέα
αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ην Ν.Α.Σ., ηόηε
εθαξκόδεηαη ε πεξ. ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4051/2012, ζύκθωλα κε ηελ
νπνία ζηηο αλωηέξω πεξηπηώζεηο ωο πνζό ζύληαμεο λνείηαη ην άζξνηζκα ηωλ
ζπληάμεωλ απηώλ. Η κείσζε γίλεηαη από ην θνξέα (Δεκόζην ή αζθαιηζηηθό θνξέα) πνπ
ρνξεγεί ην κεγαιύηεξν πνζό ζύληαμεο.
Παξαδείγκαηα :
i) πληαμηνύρνο ηνπ ΟΑΕΕ (700,00 επξώ) θαη ηνπ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ (605,00 επξώ). Η
κείσζε θαηά 12% ζα ππνινγηζηεί επί ηνπ πνζνύ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δύν θύξησλ
ζπληάμεσλ πνπ ππεξβαίλεη ηα 1300,00 επξώ, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ 5,00 επξώ.
Άξα, 5,00 επξώ Υ 12% = 0,60 επξώ κείσζε. Η κείσζε ζα ππνινγηζηεί ζηε
κεγαιύηεξε ζύληαμε, δειαδή απηή ηνπ ΟΑΕΕ.
i) πληαμηνύρνο ηνπ Δεκνζίνπ (1.200,00 επξώ) θαη ηνπ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ (800,00 επξώ).
Η κείσζε θαηά 12% ζα ππνινγηζηεί επί ηνπ πνζνύ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δύν θύξησλ
ζπληάμεσλ πνπ ππεξβαίλεη ηα 1300,00 επξώ, δειαδή επί ηνπ πνζνύ ησλ 700,00 επξώ.
Άξα, 700,00 επξώ Υ 12% = 84,00 επξώ κείσζε. Η κείσζε ζα ππνινγηζηεί ζηε
κεγαιύηεξε ζύληαμε, δειαδή απηή ηνπ Δεκνζίνπ.
Όπνπ σο άλσ αλαθέξεηαη ην Δεκόζην σο θνξέαο θαηαβνιήο θύξηαο ζύληαμεο,
ηζρύνπλ ηα αλάινγα θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη ησλ άιισλ ΝΠΔΔ πνπ
δηέπνληαη από ην ίδην κε ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο είηε νη
ζπληάμεηο ηνπο βαξύλνπλ ην Δεκόζην είηε ηνπο νηθείνπο θνξείο, θαζώο θαη γηα ην
πξνζσπηθό ηνπ ΟΕ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ ηνπ πξνζσπηθνύ
ησλ ηδεξνδξνκηθώλ Δηθηύσλ πνπ δηέπνληαη από ην θαζεζηώο ηνπ λ.δ. 3395/1955.
ηηο πεξηπηώζεηο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ, όπνπ δηθαηνύρνη είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ
ελόο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο ιακβάλεηαη ην ζπλνιηθό πνζό
ζύληαμεο θαη ε παξαθξάηεζε ηνπ 12% γίλεηαη επί ηνπ πνζνύ πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.300,00
επξώ, ην δε πνζό ηεο παξαθξάηεζεο επηκεξίδεηαη θαηά ην πνζνζηό ηεο ζύληαμεο θάζε
δηθαηνδόρνπ.
Από ηελ αλσηέξσ κείσζε ηνπ άξζξνπ 6, ήηνη ηελ κείσζε ζηηο ζπληάμεηο ησλ
αλσηέξσ θνξέσλ, εμαηξνύληαη :
1. νη ζπληαμηνύρνη αλαπεξίαο ή γήξαηνο, πνπ ιακβάλνπλ ην εμστδξπκαηηθό επίδνκα
ή ην επίδνκα απνιύηνπ αλαπεξίαο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α΄) θαη ηνπ
άξζξνπ 30 ηνπ λ.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α΄),
2. ηα ζύκαηα ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ ή βίαησλ ζπκβάλησλ θαη νη νξθαληθέο
νηθνγέλεηεο απηώλ,
3. νη ζπληαμηνύρνη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. 48, Α΄), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2227/1994 (Φ.Ε.Κ. 129,
Α΄), δειαδή νη αηκνξξνθηιηθνί, νη κεηακνζρεπόκελνη από ζπκπαγή όξγαλα, νη πάζρνληεο
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από ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ, κεζνγεηαθή αλαηκία πνπ ιακβάλνπλ
ζύληαμε κε βάζε ηνλ λ. 612/77, νη ζπληαμηνύρνη πνπ παίξλνπλ ην εμστδξπκαηηθό επίδνκα
θαη πάζρνπλ από κπαζζέλεηα, αθξσηεξηαζκό, θσθνκέιεηα, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, νη
ζπληαμηνύρνη γνλείο, αδέιθηα θαη νη ζύδπγνη αλάπεξσλ, θαζώο θαη ηα ζπληαμηνύρα
νξθαλά θαη από ηνπο δύν γνλείο παηδηά πνπ πάζρνπλ από λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκό ή
πνιιαπιέο βαξηέο αλαπεξίεο,
4. νη ζπληαμηνύρνη ιόγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο, νη νπνίνη είραλ ην δηθαίσκα λα
ζπληαμηνδνηεζνύλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3232/2004, αιιά
ζπληαμηνδνηήζεθαλ ζύκθσλα κε άιιεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη νη ζπληαμηνύρνη ιόγσ
γήξαηνο, ησλ νπνίσλ απνδεδεηγκέλα ε αλαπεξία, όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην λ.
612/1977 θαη ζην άξζξν 42 ηνπ λ. 1140/81, όπσο απηνί έρνπλ ζπκπιεξσζεί, ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρύνπλ, επήιζε κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο (άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ λ. 4038/2012).
Παξάγξαθνη 4 θαη 5
Οη θαηά ηα αλωηέξω κεηώζεηο ηωλ ζπληάμεωλ αξρίδνπλ κελ ηελ 1.1.2012 αιιά ε
παξαθξάηεζε ηωλ πνζώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο κεηώζεηο απηέο αξρίδεη κε ηελ
θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο κελόο Μαΐνπ 2012. Έηζη, ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο
κεηώζεηο ηωλ ζπληάμεωλ κελώλ Ιαλνπαξίνπ έωο θαη Απξηιίνπ 2012 ζα πξέπεη λα
παξαθξαηεζεί ζε 8 ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, αξρήο γελνκέλεο από ηε ζύληαμε κελόο
Μαΐνπ 2012.
Σα πνζά πνπ πξνέξρνληαη από ηελ θαηά ηα αλσηέξσ κείσζε ησλ ζπληάμεσλ
απνηεινύλ έζνδα ηνπ νηθείνπ θνξέα από ηνλ νπνίν θαηαβάιιεηαη ε ζύληαμε.
ΑΡΘΡΟ 1
Με ην άξζξν απηό πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά 12%, από 1.1.2012, ζην πνζό ηεο
κεληαίαο θύξηαο ζύληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.300,00 € γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο ηνπ
δεκνζίνπ γεληθά. Εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ παξ. 2, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ
θαη ησλ άιισλ ΝΠΔΔ πνπ δηέπνληαη από ην ίδην κε ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο είηε νη ζπληάμεηο ηνπο βαξύλνπλ ην Δεκόζην είηε ηνπο
νηθείνπο θνξείο, θαζώο θαη γηα ην πξνζωπηθό ηνπ ΟΕ θαη ηωλ ππαιιήιωλ ηωλ
αζθαιηζηηθώλ Σακείωλ ηνπ πξνζωπηθνύ ηωλ ηδεξνδξνκηθώλ Δηθηύωλ πνπ
δηέπνληαη από ην θαζεζηώο ηνπ λ.δ. 3395/1955. Δηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα ηα πξόζσπα πνπ
ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 ηζρύνπλ νη εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ πεξ. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηεο αξκνδηόηεηάο ζαο
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1) Γξαθείν Τπνπξγνύ
2) Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέσο
3) Γξαθείν θ. Γεληθώλ Δ/ληξηώλ
4) Όιεο ηηο Δ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ

5) Δ/λζε Κ.Α.Μ. (Όια ηα Σκήκαηα)
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